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١ العلمي اإلسالم شيخ معهد

        الرحميالرحميالرحميالرحميالرحميالرحميالرحميالرحمي        الرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحن        هللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللا        بسمبسمبسمبسمبسمبسمبسمبسم
                النوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنووية        أالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعون
))))))))٧٧٧٧٧٧٧٧((((((((        

        ))))السابعالسابعالسابعالسابع    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث((((

        النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    الدينالدينالدينالدين    
    ٔانفسـنأانفسـنأانفسـنأانفسـنا        رشوررشوررشوررشور        منمنمنمن        تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل        2"2"2"2"        ونعوذونعوذونعوذونعوذ    ونسـتغفره،ونسـتغفره،ونسـتغفره،ونسـتغفره،    بهبهبهبه    ونسـتعنيونسـتعنيونسـتعنيونسـتعني    حنمده،حنمده،حنمده،حنمده،    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    """"    امحلدامحلدامحلدامحلد    ٕانٕانٕانٕان

    A،A،A،A،    هـاديهـاديهـاديهـادي    فـالفـالفـالفـال    يـضلليـضلليـضلليـضلل    ومـنومـنومـنومـن    A،A،A،A،    مضلمضلمضلمضل    فالفالفالفال    هللاهللاهللاهللا    هيدههيدههيدههيده    منمنمنمن    فٕانهفٕانهفٕانهفٕانه    ٔاعاملنا،ٔاعاملنا،ٔاعاملنا،ٔاعاملنا،    وسيئاتوسيئاتوسيئاتوسيئات    ٔاعاملنأاعاملنأاعاملنأاعاملنا
    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل    ورسوAورسوAورسوAورسوA    عبدهعبدهعبدهعبده    محمًدامحمًدامحمًدامحمًدا    ٔانٔانٔانٔان    ؤاشهدؤاشهدؤاشهدؤاشهد    A،A،A،A،    رشيكرشيكرشيكرشيك    الالالال    وحدهوحدهوحدهوحده    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕاAٕاAٕاAٕاA    الالالال    ٔانٔانٔانٔان    ؤاشهدؤاشهدؤاشهدؤاشهد
            ....اWيناWيناWيناWين    يوميوميوميوم    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    2ٕحسان2ٕحسان2ٕحسان2ٕحسان    تبعهمتبعهمتبعهمتبعهم    ومنومنومنومن    ؤاحصابهؤاحصابهؤاحصابهؤاحصابه    واAٓواAٓواAٓواAٓ    عليهعليهعليهعليه

َة تَِمـِمي ْبـِن ̂اْوٍس     ::::الـسابعالـسابعالـسابعالـسابع    احلـديثاحلـديثاحلـديثاحلـديث    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ومنـهومنـهومنـهومنـه    هللاهللاهللاهللا    بفـضلبفـضلبفـضلبفـضل    وصلناوصلناوصلناوصلنا    ::::بعدبعدبعدبعد    ٔامأامأامأاما bَة تَِمـِمي ْبـِن ̂اْوٍس َعـْن ̂اِيب ُرقَيـ bَة تَِمـِمي ْبـِن ̂اْوٍس َعـْن ̂اِيب ُرقَيـ bَة تَِمـِمي ْبـِن ̂اْوٍس َعـْن ̂اِيب ُرقَيـ bَعـْن ̂اِيب ُرقَيـ

اِرّيِ  bWاِرّيِ ا bWاِرّيِ ا bWاِرّيِ ا bWا� bِيبbالن b̂ان  bِيبbالن b̂ان  bِيبbالن b̂ان  bِيبbالن bِصيحَ ««««: : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     �     ̂ان bيـُن النـ ِWِّصيحَ ا bيـُن النـ ِWِّصيحَ ا bيـُن النـ ِWِّصيحَ ا bيـُن النـ ِWَّوِلِكتَاِبـِه، : : : : قُلْنَـاقُلْنَـاقُلْنَـاقُلْنَـا. . . . ةُ ةُ ةُ ةُ ا ، ِ boِ َوِلِكتَاِبـِه، ِلَمـْن؟ قَـاَل ، ِ boِ َوِلِكتَاِبـِه، ِلَمـْن؟ قَـاَل ، ِ boِ َوِلِكتَاِبـِه، ِلَمـْن؟ قَـاَل ، ِ boِ ِلَمـْن؟ قَـاَل
مْ  ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم ، َوِال^ ِAِمْ َوِلَرُسو ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم ، َوِال^ ِAِمْ َوِلَرُسو ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم ، َوِال^ ِAِمْ َوِلَرُسو ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم ، َوِال^ ِAِرواه مسملرواه مسملرواه مسملرواه مسمل» » » » َوِلَرُسو....        

        ....مزنu احلديثمزنu احلديثمزنu احلديثمزنu احلديث

 قال ٕانه حـديث  قال ٕانه حـديث  قال ٕانه حـديث  قال ٕانه حـديث ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----هذا احلديث السابع حديث zم جًدا، حىت ٔاw ٔا2 نعمي هذا احلديث السابع حديث zم جًدا، حىت ٔاw ٔا2 نعمي هذا احلديث السابع حديث zم جًدا، حىت ٔاw ٔا2 نعمي هذا احلديث السابع حديث zم جًدا، حىت ٔاw ٔا2 نعمي 
 اWين، يعين اWين مبـين عـىل  اWين، يعين اWين مبـين عـىل  اWين، يعين اWين مبـين عـىل  اWين، يعين اWين مبـين عـىل ذو شأن وذكر محمد بن ٔاسمل الطويس ٔانه ٔاحد ٔار2عذو شأن وذكر محمد بن ٔاسمل الطويس ٔانه ٔاحد ٔار2عذو شأن وذكر محمد بن ٔاسمل الطويس ٔانه ٔاحد ٔار2عذو شأن وذكر محمد بن ٔاسمل الطويس ٔانه ٔاحد ٔار2ع

 يف رشحـه عـىل  يف رشحـه عـىل  يف رشحـه عـىل  يف رشحـه عـىل ----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا---- يف الرشيعة، هذا ربعها، وذكـر النـووي  يف الرشيعة، هذا ربعها، وذكـر النـووي  يف الرشيعة، هذا ربعها، وذكـر النـووي  يف الرشيعة، هذا ربعها، وذكـر النـووي ٔاحاديثٔاحاديثٔاحاديثٔاحاديثٔاربعة ٔاربعة ٔاربعة ٔاربعة 
مسمل قال، قال جامعات من العلامء ٕانه ٔاحد ٔار2ع إالسالم، وليس أالمر كـام قـالوا مسمل قال، قال جامعات من العلامء ٕانه ٔاحد ٔار2ع إالسالم، وليس أالمر كـام قـالوا مسمل قال، قال جامعات من العلامء ٕانه ٔاحد ٔار2ع إالسالم، وليس أالمر كـام قـالوا مسمل قال، قال جامعات من العلامء ٕانه ٔاحد ٔار2ع إالسالم، وليس أالمر كـام قـالوا 

        ....بل املدار عىل هذا احلديث وحدهبل املدار عىل هذا احلديث وحدهبل املدار عىل هذا احلديث وحدهبل املدار عىل هذا احلديث وحده

        ....عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض    اWارياWارياWارياWاري    لمتميلمتميلمتميلمتمي    موجزةموجزةموجزةموجزة    ترمجةترمجةترمجةترمجة

كنيتـه ٔابـو كنيتـه ٔابـو كنيتـه ٔابـو كنيتـه ٔابـو  هو متمي بن ٔاوس بن خارجـة اللخمـي الفلـسطيين و  هو متمي بن ٔاوس بن خارجـة اللخمـي الفلـسطيين و  هو متمي بن ٔاوس بن خارجـة اللخمـي الفلـسطيين و  هو متمي بن ٔاوس بن خارجـة اللخمـي الفلـسطيين و ::::احلديثاحلديثاحلديثاحلديثحصايب حصايب حصايب حصايب  هو  هو  هو  هو 
        ....ومل يكن A ٔاوالد غريها و�� كين هباومل يكن A ٔاوالد غريها و�� كين هباومل يكن A ٔاوالد غريها و�� كين هباومل يكن A ٔاوالد غريها و�� كين هبارقية، ورقية يه ابنته،رقية، ورقية يه ابنته،رقية، ورقية يه ابنته،رقية، ورقية يه ابنته،
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٢ العلمي اإلسالم شيخ معهد

 كثـري  كثـري  كثـري  كثـري � نرصانيا ؤاسمل يف سـنة تسع من الهجرة وسكن املدينة، واكن  نرصانيا ؤاسمل يف سـنة تسع من الهجرة وسكن املدينة، واكن  نرصانيا ؤاسمل يف سـنة تسع من الهجرة وسكن املدينة، واكن  نرصانيا ؤاسمل يف سـنة تسع من الهجرة وسكن املدينة، واكن �واكن واكن واكن واكن 
        ....الهتجد والعبادةالهتجد والعبادةالهتجد والعبادةالهتجد والعبادة

    واكنواكنواكنواكن        فلسطني،فلسطني،فلسطني،فلسطني،        ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل        وعابدوعابدوعابدوعابد        ههههعرص عرص عرص عرص         ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل        راهبراهبراهبراهب        اWارياWارياWارياWاري    متميمتميمتميمتمي    اكناكناكناكن::::    قال ٔابو نعمي يف احلليةقال ٔابو نعمي يف احلليةقال ٔابو نعمي يف احلليةقال ٔابو نعمي يف احللية

    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن        خمتخمتخمتخمت        ورمباورمباورمباورمبا        ٔاªم،ٔاªم،ٔاªم،ٔاªم،    سـبعةسـبعةسـبعةسـبعة    يفيفيفيف    يعينيعينيعينيعين    سـبعسـبعسـبعسـبع    يفيفيفيف    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    خيمتخيمتخيمتخيمت    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    لكتابلكتابلكتابلكتاب    تالءاتالءاتالءاتالءا    �

    يفيفيفيف    فلـسطنيفلـسطنيفلـسطنيفلـسطني    ٔارضٔارضٔارضٔارض    يفيفيفيف    وتـويفوتـويفوتـويفوتـويف    املقـدساملقـدساملقـدساملقـدس    بيـتبيـتبيـتبيـت    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    �    حتولحتولحتولحتول    ع®نع®نع®نع®ن    مقتلمقتلمقتلمقتل    بعدبعدبعدبعد    ركعة،ركعة،ركعة،ركعة،    يفيفيفيف

            ....�    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    منمنمنمن    ٔاربعنئاربعنئاربعنئاربعني    سـنةسـنةسـنةسـنة

        ::::    املفرداتاملفرداتاملفرداتاملفردات

        ....    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    ديندينديندين    ::::    اWيناWيناWيناWين

        ....    AAAA    للمنصوحللمنصوحللمنصوحللمنصوح    الغشالغشالغشالغش    منمنمنمن    النفسالنفسالنفسالنفس    تصفيةتصفيةتصفيةتصفية    ::::    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة

        ....    السامعنيالسامعنيالسامعنيالسامعني    معرشمعرشمعرشمعرش    ::::    قلناقلناقلناقلنا

    بـهبـهبـهبـه    وصـفوصـفوصـفوصـف    مبـامبـامبـامبـا    ووصفهووصفهووصفهووصفه    ،،،،    صفاتهصفاتهصفاتهصفاته    يفيفيفيف    إالحلادإالحلادإالحلادإالحلاد    وتركوتركوتركوترك    ،،،،    عنهعنهعنهعنه    الرشيكالرشيكالرشيكالرشيك    ونفيونفيونفيونفي    بهبهبهبه    2ٕالميان2ٕالميان2ٕالميان2ٕالميان    ::::    """"

    ،،،،    طاعتـهطاعتـهطاعتـهطاعتـه    بفعلبفعلبفعلبفعل    حمابهحمابهحمابهحمابه    يفيفيفيف    والرغبةوالرغبةوالرغبةوالرغبة    ....النقائصالنقائصالنقائصالنقائص    مجيعمجيعمجيعمجيع    عنعنعنعن    وتزنهيهوتزنهيهوتزنهيهوتزنهيه    ،،،،    رسوAرسوAرسوAرسوA    بهبهبهبه    ووصفهووصفهووصفهووصفه    نفسهنفسهنفسهنفسه
        ....    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    العصاةالعصاةالعصاةالعصاة    ردردردرد    يفيفيفيف    و¼جهتادو¼جهتادو¼جهتادو¼جهتاد    ،،،،    معصيتهمعصيتهمعصيتهمعصيته    برتكبرتكبرتكبرتك    مساخطهمساخطهمساخطهمساخطه    منمنمنمن    الرهبةالرهبةالرهبةالرهبة

    فيـهفيـهفيـهفيـه    مبامبامبامبا    والعملوالعملوالعملوالعمل    ،،،،    وتعظميهوتعظميهوتعظميهوتعظميه    تالوتهتالوتهتالوتهتالوته    حقحقحقحق    وتالوتهوتالوتهوتالوتهوتالوته    ،،،،    وتزني¾وتزني¾وتزني¾وتزني¾    ½مه½مه½مه½مه    بأنهبأنهبأنهبأنه    ،،،،    2ٕالميان2ٕالميان2ٕالميان2ٕالميان    ::::    ولكتابهولكتابهولكتابهولكتابه

        ....    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    واWعاءواWعاءواWعاءواWعاء

AولرسوAولرسوAولرسوAبتعلمهابتعلمهابتعلمهابتعلمها    سنتهسنتهسنتهسنته    وٕاحياءوٕاحياءوٕاحياءوٕاحياء    ،،،،    وطاعتهوطاعتهوطاعتهوطاعته    بهبهبهبه    جاءجاءجاءجاء    ماماماما    جبميعجبميعجبميعجبميع    وإالميانوإالميانوإالميانوإالميان    ،،،،    رسالتهرسالتهرسالتهرسالته    بتصديقبتصديقبتصديقبتصديق    ::::    ولرسو    

        ....    ٔاتباعهٔاتباعهٔاتباعهٔاتباعه    وحمبةوحمبةوحمبةوحمبة    وحمبتهوحمبتهوحمبتهوحمبته    ،،،،    ؤافعاAؤافعاAؤافعاAؤافعاA    ٔاقوAٔاقوAٔاقوAٔاقوA    يفيفيفيف    بهبهبهبه    وإالقتداءوإالقتداءوإالقتداءوإالقتداء    ،،،،    وتعلميهاوتعلميهاوتعلميهاوتعلميها

    ،،،،    علـهيمعلـهيمعلـهيمعلـهيم    اللكمـةاللكمـةاللكمـةاللكمـة    ومجـعومجـعومجـعومجـع    وطاعهتموطاعهتموطاعهتموطاعهتم    بهبهبهبه    القيامالقيامالقيامالقيام    محلوامحلوامحلوامحلوا    ماماماما    عىلعىلعىلعىل    2ٕعانهتم2ٕعانهتم2ٕعانهتم2ٕعانهتم    الوالةالوالةالوالةالوالة    ::::    سلمنيسلمنيسلمنيسلمنيامل امل امل امل     ؤالمئةؤالمئةؤالمئةؤالمئة
    معهـممعهـممعهـممعهـم    واجلهـادواجلهـادواجلهـادواجلهـاد    ،،،،    املـسلمنياملـسلمنياملـسلمنياملـسلمني    حاجاتحاجاتحاجاتحاجات    وتبليغهموتبليغهموتبليغهموتبليغهم    ،،،،    ٕالهيمٕالهيمٕالهيمٕالهيم    النافرةالنافرةالنافرةالنافرة    القلوبالقلوبالقلوبالقلوب    وردوردوردورد    2حلق2حلق2حلق2حلق    ؤامرمهؤامرمهؤامرمهؤامرمه

    ،،،،        حيفحيفحيفحيف        مهنممهنممهنممهنم        ظهرظهرظهرظهر        ٕاذإاذإاذإاذا        2لسـيف2لسـيف2لسـيف2لسـيف        عهنمعهنمعهنمعهنم        اخلروجاخلروجاخلروجاخلروج        وتركوتركوتركوترك    ٕالهيمٕالهيمٕالهيمٕالهيم    الزاكةالزاكةالزاكةالزاكة    ؤاداءؤاداءؤاداءؤاداء    ،،،،    خلفهمخلفهمخلفهمخلفهم    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة
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    ،،،،    منــاقهبممنــاقهبممنــاقهبممنــاقهبم    ونـرشونـرشونـرشونـرش    علـوzمعلـوzمعلـوzمعلـوzم    بـثبـثبـثبـث    هلــمهلــمهلــمهلــم    فالنـصيحةفالنـصيحةفالنـصيحةفالنـصيحة    العـملالعـملالعـملالعـمل    ٔامئـةٔامئـةٔامئـةٔامئـة    مــامــامــامــاوأ وأ وأ وأ     ....    2لـصالح2لـصالح2لـصالح2لـصالح    هلـمهلـمهلـمهلـم    واWعـاءواWعـاءواWعـاءواWعـاء
        ....    هبمهبمهبمهبم    الظنالظنالظنالظن    وحتسنيوحتسنيوحتسنيوحتسني

    ،،،،    علـهيمعلـهيمعلـهيمعلـهيم    نفعـهنفعـهنفعـهنفعـه    يعـوديعـوديعـوديعـود    فـÐفـÐفـÐفـÐ    والـسعيوالـسعيوالـسعيوالـسعي    ،،،،    مـصاحلهممـصاحلهممـصاحلهممـصاحلهم    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    وٕارشادمهوٕارشادمهوٕارشادمهوٕارشادمه    ،،،،    علهيمعلهيمعلهيمعلهيم    2لشفقة2لشفقة2لشفقة2لشفقة    ::::    وعامهتموعامهتموعامهتموعامهتم
        ....    لنفسهلنفسهلنفسهلنفسه    يكرهيكرهيكرهيكره    ماماماما    هلمهلمهلمهلم    يكرهيكرهيكرهيكره    ،و،و،و،و    لنفسهلنفسهلنفسهلنفسه    حيبحيبحيبحيب    ماماماما    هلمهلمهلمهلم    حببحببحببحبب    ؤانؤانؤانؤان    ،،،،    عهنمعهنمعهنمعهنم    أالذىأالذىأالذىأالذى    وكفوكفوكفوكف

يُن النb ««««    ::::�    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال    ::::قولقولقولقوليييي ِWّا bيُن الن ِWّا bيُن الن ِWّا bيُن الن ِWّرواهُ  ....»»»»ِصيَحةُ ِصيَحةُ ِصيَحةُ ِصيَحةُ ا  �����.        

        ::::لكمة اWين تطلق يف اللغة عىل معانلكمة اWين تطلق يف اللغة عىل معانلكمة اWين تطلق يف اللغة عىل معانلكمة اWين تطلق يف اللغة عىل معان    

        .... فيقولون دان " مبعىن ٔاطاعه فيقولون دان " مبعىن ٔاطاعه فيقولون دان " مبعىن ٔاطاعه فيقولون دان " مبعىن ٔاطاعه::::مهنا الطاعةمهنا الطاعةمهنا الطاعةمهنا الطاعة: : : :  أالول أالول أالول أالول----

ِهيمُ     ﴿﴿﴿﴿: : : :  كام يف قـوA تعـاىل كام يف قـوA تعـاىل كام يف قـوA تعـاىل كام يف قـوA تعـاىل::::وتأيت ٔايًضا مبعىن اجلزاءوتأيت ٔايًضا مبعىن اجلزاءوتأيت ٔايًضا مبعىن اجلزاءوتأيت ٔايًضا مبعىن اجلزاء    :::: الثاين الثاين الثاين الثاين---- ِهيمُ يُـَوفِّ ِهيمُ يُـَوفِّ ِهيمُ يُـَوفِّ ُ     يُـَوفِّ boا ُ boا ُ boا ُ boِديـَهنُمُ ِديـَهنُمُ ِديـَهنُمُ ِديـَهنُمُ     ا     bالَْحـق bالَْحـق bالَْحـق bالَْحـق ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ 
نb         ﴿﴿﴿﴿        : : : : - - - - وعالوعالوعالوعال        جلجلجلجل- - - -         هللاهللاهللاهللا        وقولوقولوقولوقول    احلق،احلق،احلق،احلق،    جزاءمهجزاءمهجزاءمهجزاءمه    يوفهيميوفهيميوفهيميوفهيم    يعينيعينيعينيعين    ]]]]٢٥٢٥٢٥٢٥    ::::النورالنورالنورالنور[[[[

ß
نb َوا
ß
نb َوا
ß
نb َوا
ß
ينَ         َوا ِWّينَ ا ِWّينَ ا ِWّينَ ا ِWّلََواِقعٌ لََواِقعٌ لََواِقعٌ لََواِقعٌ         ا        ﴾﴾﴾﴾    

    ::::----وتعـاىلوتعـاىلوتعـاىلوتعـاىل    تبـاركتبـاركتبـاركتبـارك----    هللاهللاهللاهللا    وقولوقولوقولوقول    سـيكون،سـيكون،سـيكون،سـيكون،    لواقع،لواقع،لواقع،لواقع،    اجلزاءاجلزاءاجلزاءاجلزاء    وٕانوٕانوٕانوٕان    اجلزاء،اجلزاء،اجلزاء،اجلزاء،    يعينيعينيعينيعين    ]]]]٦٦٦٦    ::::ا�ارªتا�ارªتا�ارªتا�ارªت[[[[
ينِ     يَْومِ يَْومِ يَْومِ يَْومِ     َماِ�ِ َماِ�ِ َماِ�ِ َماِ�ِ     ﴿﴿﴿﴿ ِWّينِ ا ِWّينِ ا ِWّينِ ا ِWّين يأيت مبعىن ]]]]٤٤٤٤    ::::الفاحتةالفاحتةالفاحتةالفاحتة[[[[    ﴾﴾﴾﴾    اWين يأيت مبعىن  يعين يوم اجلزاء واحلساب، يعين اWين يأيت مبعىن  يعين يوم اجلزاء واحلساب، يعين اWين يأيت مبعىن  يعين يوم اجلزاء واحلساب، يعين اWيعين يوم اجلزاء واحلساب، يعين ا 

        . . . . الطاعة ويأيت مبعىن اجلزاء واحلسابالطاعة ويأيت مبعىن اجلزاء واحلسابالطاعة ويأيت مبعىن اجلزاء واحلسابالطاعة ويأيت مبعىن اجلزاء واحلساب

دنته فدان، ٔاي قهرته فانقهر دنته فدان، ٔاي قهرته فانقهر دنته فدان، ٔاي قهرته فانقهر دنته فدان، ٔاي قهرته فانقهر : : : :  من قوهلم من قوهلم من قوهلم من قوهلم::::ٔايًضا القهر واخلضوعٔايًضا القهر واخلضوعٔايًضا القهر واخلضوعٔايًضا القهر واخلضوعيأيت اWين يأيت اWين يأيت اWين يأيت اWين  و  و  و  و :::: الثالث الثالث الثالث الثالث----
        ....وخضعوخضعوخضعوخضع

        : : : :  ثالثة معان ثالثة معان ثالثة معان ثالثة معانAAAAاWين يف اللغة اWين يف اللغة اWين يف اللغة اWين يف اللغة 

        . . . .  الطاعة الطاعة الطاعة الطاعة----

        . . . .  اجلزاء واحلساب اجلزاء واحلساب اجلزاء واحلساب اجلزاء واحلساب----

        . . . .  القهر واخلضوع القهر واخلضوع القهر واخلضوع القهر واخلضوع----

        : : : : يف الرشيعة عىل ثالث معان ٔايضايف الرشيعة عىل ثالث معان ٔايضايف الرشيعة عىل ثالث معان ٔايضايف الرشيعة عىل ثالث معان ٔايضااWين اWين اWين اWين 

قول النيب قول النيب قول النيب قول النيب وهو قد مر معنا يف حديث جربيل يف وهو قد مر معنا يف حديث جربيل يف وهو قد مر معنا يف حديث جربيل يف وهو قد مر معنا يف حديث جربيل يف     ::::شمل اWين لكهشمل اWين لكهشمل اWين لكهشمل اWين لكهي ي ي ي     :::: املعىن أالول املعىن أالول املعىن أالول املعىن أالول----
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: : : :  ٔان اWين دين إالسالم ثالث مراتـب، وهـو ٔان اWين دين إالسالم ثالث مراتـب، وهـو ٔان اWين دين إالسالم ثالث مراتـب، وهـو ٔان اWين دين إالسالم ثالث مراتـب، وهـو�فذكر النيب فذكر النيب فذكر النيب فذكر النيب » » » » يعلممك دينمكيعلممك دينمكيعلممك دينمكيعلممك دينمك««««: : : : �
        ....إالسالم، وإالميان، وإالحسان،إالسالم، وإالميان، وإالحسان،إالسالم، وإالميان، وإالحسان،إالسالم، وإالميان، وإالحسان،

ِ     ̂اَال ̂اَال ̂اَال ̂اَال ﴿﴿﴿﴿: : : :  كــام يف قــوA تعــاىل كــام يف قــوA تعــاىل كــام يف قــوA تعــاىل كــام يف قــوA تعــاىل::::يطلــق اWيــن عــىل التوحيــديطلــق اWيــن عــىل التوحيــديطلــق اWيــن عــىل التوحيــديطلــق اWيــن عــىل التوحيــد    :::: املعــىن الثــاين املعــىن الثــاين املعــىن الثــاين املعــىن الثــاين---- boِ ِ boِ ِ boِ ِ boِ     ُيــن ِWّيــنُ ا ِWّيــنُ ا ِWّيــنُ ا ِWّا    

        .... يعين التوحيد اخلالص يعين التوحيد اخلالص يعين التوحيد اخلالص يعين التوحيد اخلالص]]]]٣٣٣٣    ::::الزمرالزمرالزمرالزمر[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الَْخاِلُص الَْخاِلُص الَْخاِلُص الَْخاِلُص 

ْســَالمَ     لَـُمكُ لَـُمكُ لَـُمكُ لَـُمكُ     َوَرِضــيُت َوَرِضــيُت َوَرِضــيُت َوَرِضــيُت ﴿﴿﴿﴿: : : :  كــام يف قـوA كــام يف قـوA كــام يف قـوA كــام يف قـوA::::لـق عــىل املـêلـق عــىل املـêلـق عــىل املـêلـق عــىل املـêيطيطيطيط    :::: املعـىن الثالــث املعـىن الثالــث املعـىن الثالــث املعـىن الثالــث----
ß
ْســَالمَ اْال
ß
ْســَالمَ اْال
ß
ْســَالمَ اْال
ß
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِدينـًـاِدينـًـاِدينـًـاِدينـًـا    اْال

        .... مبعىن مê ٔاو وحنê، يبقى هذه اللكمة اWين مبعىن مê ٔاو وحنê، يبقى هذه اللكمة اWين مبعىن مê ٔاو وحنê، يبقى هذه اللكمة اWين مبعىن مê ٔاو وحنê، يبقى هذه اللكمة اWين]]]]٣٣٣٣    ::::املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[

        ما يه النصيحة؟ما يه النصيحة؟ما يه النصيحة؟ما يه النصيحة؟

        ::::ٔامرينٔامرينٔامرينٔامرين    عىلعىلعىلعىل    العربالعربالعربالعرب    لغةلغةلغةلغة    يفيفيفيف    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    تطلقتطلقتطلقتطلق

        الشوائبالشوائبالشوائبالشوائب    منمنمنمن    اخللوصاخللوصاخللوصاخللوص    مبعىنمبعىنمبعىنمبعىن: : : : أالولأالولأالولأالول    إالطالقإالطالقإالطالقإالطالق    

        شـيئنيشـيئنيشـيئنيشـيئني    بنيبنيبنيبني    ¼لتئام¼لتئام¼لتئام¼لتئام    مبعىنمبعىنمبعىنمبعىن    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    إالطالقإالطالقإالطالقإالطالق    

        .... وهو إالخالص وهو إالخالص وهو إالخالص وهو إالخالص::::املعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالول

نصحت A القول ٔاي ٔاخلصت A القول، مبعىن صفيت A ما عاد هنـاك كـدر نصحت A القول ٔاي ٔاخلصت A القول، مبعىن صفيت A ما عاد هنـاك كـدر نصحت A القول ٔاي ٔاخلصت A القول، مبعىن صفيت A ما عاد هنـاك كـدر نصحت A القول ٔاي ٔاخلصت A القول، مبعىن صفيت A ما عاد هنـاك كـدر : : : : يقوليقوليقوليقول
فÐ ٔاقوA A، بل غـاييت النـصح A، فقـوهلم نـصحت A القـول ونـصحت العمـل ٔاي فÐ ٔاقوA A، بل غـاييت النـصح A، فقـوهلم نـصحت A القـول ونـصحت العمـل ٔاي فÐ ٔاقوA A، بل غـاييت النـصح A، فقـوهلم نـصحت A القـول ونـصحت العمـل ٔاي فÐ ٔاقوA A، بل غـاييت النـصح A، فقـوهلم نـصحت A القـول ونـصحت العمـل ٔاي 
ٔاخلصته، ومنه قـوهلم نـصحت العـسل ٕاذا صـفيته مـن الـشمع، يبقـى ا�ي يـصفي ٔاخلصته، ومنه قـوهلم نـصحت العـسل ٕاذا صـفيته مـن الـشمع، يبقـى ا�ي يـصفي ٔاخلصته، ومنه قـوهلم نـصحت العـسل ٕاذا صـفيته مـن الـشمع، يبقـى ا�ي يـصفي ٔاخلصته، ومنه قـوهلم نـصحت العـسل ٕاذا صـفيته مـن الـشمع، يبقـى ا�ي يـصفي 

لناحص، والنصح مبعىن نصحت العسل مبعىن صفيته مل لناحص، والنصح مبعىن نصحت العسل مبعىن صفيته مل لناحص، والنصح مبعىن نصحت العسل مبعىن صفيته مل لناحص، والنصح مبعىن نصحت العسل مبعىن صفيته مل العسل من الشمع هذا يسمى االعسل من الشمع هذا يسمى االعسل من الشمع هذا يسمى االعسل من الشمع هذا يسمى ا
        . . . . يعد هناك شوائب فيهيعد هناك شوائب فيهيعد هناك شوائب فيهيعد هناك شوائب فيه

bُصوًحا    تَْوبَةً تَْوبَةً تَْوبَةً تَْوبَةً ﴿﴿﴿﴿: : : : وقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىل bُصوًحان bُصوًحان bُصوًحان  ٔاي خالصة من شوائب الرªء وا�نـوب  ٔاي خالصة من شوائب الرªء وا�نـوب  ٔاي خالصة من شوائب الرªء وا�نـوب  ٔاي خالصة من شوائب الرªء وا�نـوب ]]]]٨٨٨٨    ::::التحرميالتحرميالتحرميالتحرمي[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ن
        ....وإالرسافوإالرسافوإالرسافوإالرساف

Aعرفها ابن الصالح بقوAعرفها ابن الصالح بقوAعرفها ابن الصالح بقوAبوجـوه ((((    ::::عرفها ابن الصالح بقو A بوجـوه يه لكمة جامعة تتضمن قيام الناحص للمنصوح A بوجـوه يه لكمة جامعة تتضمن قيام الناحص للمنصوح A بوجـوه يه لكمة جامعة تتضمن قيام الناحص للمنصوح A يه لكمة جامعة تتضمن قيام الناحص للمنصوح
يه ٕارادة اخلــري 2ملنــصوح يه ٕارادة اخلــري 2ملنــصوح يه ٕارادة اخلــري 2ملنــصوح يه ٕارادة اخلــري 2ملنــصوح """": : : : يعرفوهنــا اختــصاًرا نقــوليعرفوهنــا اختــصاًرا نقــوليعرفوهنــا اختــصاًرا نقــوليعرفوهنــا اختــصاًرا نقــولو�� و�� و�� و��     ))))اخلــري ٕارادة وفعــال اخلــري ٕارادة وفعــال اخلــري ٕارادة وفعــال اخلــري ٕارادة وفعــال 

AAAA""""،،،، يعين ٔانت صفيت قلبك حني النصيحة، نصحته، ٔالنك مريدا به اخلري، ال تريد يعين ٔانت صفيت قلبك حني النصيحة، نصحته، ٔالنك مريدا به اخلري، ال تريد يعين ٔانت صفيت قلبك حني النصيحة، نصحته، ٔالنك مريدا به اخلري، ال تريد يعين ٔانت صفيت قلبك حني النصيحة، نصحته، ٔالنك مريدا به اخلري، ال تريد
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٥ العلمي اإلسالم شيخ معهد

        . . . . شيئًا آخر، ليس هناك غش وال مكر وال خداع وال غري ذ�،شيئًا آخر، ليس هناك غش وال مكر وال خداع وال غري ذ�،شيئًا آخر، ليس هناك غش وال مكر وال خداع وال غري ذ�،شيئًا آخر، ليس هناك غش وال مكر وال خداع وال غري ذ�،

            ا هذا املعىنا هذا املعىنا هذا املعىنا هذا املعىن ٔاخذو  ٔاخذو  ٔاخذو  ٔاخذو ،،،،"""" بيهنام تنافر بيهنام تنافر بيهنام تنافر بيهنام تنافر وليس وليس وليس وليسئام شـيئني ئام شـيئني ئام شـيئني ئام شـيئني يه الت يه الت يه الت يه الت """"    ::::املعىن الثاين للنصيحةاملعىن الثاين للنصيحةاملعىن الثاين للنصيحةاملعىن الثاين للنصيحة

ن النصيحة مبعىن اخلياطـة، تعرفـون اخلياطـة، ملـا تـأيت ختـيط مـاذا تفعـل؟ تـأيت ن النصيحة مبعىن اخلياطـة، تعرفـون اخلياطـة، ملـا تـأيت ختـيط مـاذا تفعـل؟ تـأيت ن النصيحة مبعىن اخلياطـة، تعرفـون اخلياطـة، ملـا تـأيت ختـيط مـاذا تفعـل؟ تـأيت ن النصيحة مبعىن اخلياطـة، تعرفـون اخلياطـة، ملـا تـأيت ختـيط مـاذا تفعـل؟ تـأيت مممم
2لطرفني جتمع بيهنام وال يكون هناك بيهنام صê، يبقـى حيـصل التئـام بـني الـشـيئني 2لطرفني جتمع بيهنام وال يكون هناك بيهنام صê، يبقـى حيـصل التئـام بـني الـشـيئني 2لطرفني جتمع بيهنام وال يكون هناك بيهنام صê، يبقـى حيـصل التئـام بـني الـشـيئني 2لطرفني جتمع بيهنام وال يكون هناك بيهنام صê، يبقـى حيـصل التئـام بـني الـشـيئني 
ولـيس بيـهنام تنـافر، و�� يـسمون إالبـرة املنـصحة،، والنـصاح اخلـيط، والنــاحص ولـيس بيـهنام تنـافر، و�� يـسمون إالبـرة املنـصحة،، والنـصاح اخلـيط، والنــاحص ولـيس بيـهنام تنـافر، و�� يـسمون إالبـرة املنـصحة،، والنـصاح اخلـيط، والنــاحص ولـيس بيـهنام تنـافر، و�� يـسمون إالبـرة املنـصحة،، والنـصاح اخلـيط، والنــاحص 

w اخلائط، يبقى اخلياط يسمونهw اخلائط، يبقى اخلياط يسمونهw اخلائط، يبقى اخلياط يسمونهw ٔانه خييط جيمع طريف القامٔانه خييط جيمع طريف القامٔانه خييط جيمع طريف القامٔانه خييط جيمع طريف القامشششش وجيعل بيهنام  وجيعل بيهنام  وجيعل بيهنام  وجيعل بيهنام  مبعىن  مبعىن  مبعىن  مبعىن حصحصحصحصاخلائط، يبقى اخلياط يسمونه
        . . . .  ليس بيهنام تنافر ليس بيهنام تنافر ليس بيهنام تنافر ليس بيهنام تنافرتالتالتالتالؤؤؤؤمممم

املعىن ا�ي معىن يف احلديث ٔاي ٔان الناحص يمل شعث ٔاخيه، ٔانت ترى شيئًا ثقب املعىن ا�ي معىن يف احلديث ٔاي ٔان الناحص يمل شعث ٔاخيه، ٔانت ترى شيئًا ثقب املعىن ا�ي معىن يف احلديث ٔاي ٔان الناحص يمل شعث ٔاخيه، ٔانت ترى شيئًا ثقب املعىن ا�ي معىن يف احلديث ٔاي ٔان الناحص يمل شعث ٔاخيه، ٔانت ترى شيئًا ثقب 
يف ٔاخالقه يف سلوكه يف ٔافعاA يف ٔاقواA، فرتيد ٔان تـمل هـذا الـشعث وتـسدد مـن يف ٔاخالقه يف سلوكه يف ٔافعاA يف ٔاقواA، فرتيد ٔان تـمل هـذا الـشعث وتـسدد مـن يف ٔاخالقه يف سلوكه يف ٔافعاA يف ٔاقواA، فرتيد ٔان تـمل هـذا الـشعث وتـسدد مـن يف ٔاخالقه يف سلوكه يف ٔافعاA يف ٔاقواA، فرتيد ٔان تـمل هـذا الـشعث وتـسدد مـن 

        . . . . هذا العيب من ٔاخيك، فهذا وظيفة النصحهذا العيب من ٔاخيك، فهذا وظيفة النصحهذا العيب من ٔاخيك، فهذا وظيفة النصحهذا العيب من ٔاخيك، فهذا وظيفة النصح

        :::: معىن النصيحة معىن النصيحة معىن النصيحة معىن النصيحة اخلالصة يف اخلالصة يف اخلالصة يف اخلالصة يف

        . . . . إالخالص والتصفية وٕارادة اخلري للمنصوح Aإالخالص والتصفية وٕارادة اخلري للمنصوح Aإالخالص والتصفية وٕارادة اخلري للمنصوح Aإالخالص والتصفية وٕارادة اخلري للمنصوح A: : : : املعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالول

        . . . .  هو التئام الشـيئني فليس بيهنام تنافر هو التئام الشـيئني فليس بيهنام تنافر هو التئام الشـيئني فليس بيهنام تنافر هو التئام الشـيئني فليس بيهنام تنافر::::املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين

        ذكرها؟ذكرها؟ذكرها؟ذكرها؟أ أ أ أ     للنصيحةللنصيحةللنصيحةللنصيحة؛؛؛؛    ٔانواعٔانواعٔانواعٔانواع    مخمخمخمخسةسةسةسة    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    يفيفيفيف    جاءجاءجاءجاء

يُن النbِصيَحةُ ««««: : : :  فيه  فيه  فيه  فيه مخمخمخمخسة ٔاشـياء، قالسة ٔاشـياء، قالسة ٔاشـياء، قالسة ٔاشـياء، قال�عندw احلديث ذكر النيب عندw احلديث ذكر النيب عندw احلديث ذكر النيب عندw احلديث ذكر النيب  ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWِّلَمْن؟ ِلَمْن؟ ِلَمْن؟ ِلَمْن؟ : : : : قُلْنَاقُلْنَاقُلْنَاقُلْنَا. . . . ا
مْ قَ قَ قَ قَ  ِهتِ bـِة الُْمـْسِلِمَني َوعَـام bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ مْ اَل ِهتِ bـِة الُْمـْسِلِمَني َوعَـام bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ مْ اَل ِهتِ bـِة الُْمـْسِلِمَني َوعَـام bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ مْ اَل ِهتِ bـِة الُْمـْسِلِمَني َوعَـام bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ هـهـهـهـؤؤؤؤالء الء الء الء مخمخمخمخـسة جتـب هلـم ـسة جتـب هلـم ـسة جتـب هلـم ـسة جتـب هلـم » » » » اَل

        . . . . النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة

 ا�ي هــو إالخــالص والتــصفية وٕارادة اخلــري 2ملنــصوح A تكــون يف  ا�ي هــو إالخــالص والتــصفية وٕارادة اخلــري 2ملنــصوح A تكــون يف  ا�ي هــو إالخــالص والتــصفية وٕارادة اخلــري 2ملنــصوح A تكــون يف  ا�ي هــو إالخــالص والتــصفية وٕارادة اخلــري 2ملنــصوح A تكــون يف ::::املعــىن أالولاملعــىن أالولاملعــىن أالولاملعــىن أالول
مْ ««««يعين يعين يعين يعين : : : : االثنني االٓخريناالثنني االٓخريناالثنني االٓخريناالثنني االٓخرين ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم مْ َوِال^ ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم مْ َوِال^ ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم مْ َوِال^ ِهتِ bِة الُْمْسِلِمَني َوعَام bئِم         . . . . حنن نريد هبم اخلريحنن نريد هبم اخلريحنن نريد هبم اخلريحنن نريد هبم اخلري» » » » َوِال^

: : : :  ا�ي هو التئام شـيئني فمل يكن بيهنام تنـافر، تـصلح للثالثـة أالوىل ا�ي هو التئام شـيئني فمل يكن بيهنام تنـافر، تـصلح للثالثـة أالوىل ا�ي هو التئام شـيئني فمل يكن بيهنام تنـافر، تـصلح للثالثـة أالوىل ا�ي هو التئام شـيئني فمل يكن بيهنام تنـافر، تـصلح للثالثـة أالوىل::::واملعىن الثاينواملعىن الثاينواملعىن الثاينواملعىن الثاين
»»»» ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ ِAَِوِلِكتَاِبِه، َوِلَرُسو ، ِ boِ « « « « ،ٔاي يكون بينك وبيهنم قـرب ولـيس هنـاك تنـافر وبعـد، ٔاي يكون بينك وبيهنم قـرب ولـيس هنـاك تنـافر وبعـد، ٔاي يكون بينك وبيهنم قـرب ولـيس هنـاك تنـافر وبعـد، ٔاي يكون بينك وبيهنم قـرب ولـيس هنـاك تنـافر وبعـد



  العلمي اإلسالم شيخ ملعهد النووية األربعني من الثامن   الدرس تفريغ

 

٦ العلمي اإلسالم شيخ معهد

        . . . . هذا هو املقصودهذا هو املقصودهذا هو املقصودهذا هو املقصود

يُن النbِصيَحُة ««««ما معىن ما معىن ما معىن ما معىن  ِWِّصيَحُة اbيُن الن ِWِّصيَحُة اbيُن الن ِWِّصيَحُة اbيُن الن ِWّ؟؟؟؟، كرتكيب ، كرتكيب ، كرتكيب ، كرتكيب » » » » ا        

        ::::ها معنيانها معنيانها معنيانها معنيانيقول ل يقول ل يقول ل يقول ل 

رٔاس اWيـن النـصيحة، ٔاو رٔاس اWيـن النـصيحة، ٔاو رٔاس اWيـن النـصيحة، ٔاو رٔاس اWيـن النـصيحة، ٔاو : : : :  بتقدير مضاف، اWين النـصيحة ٔان نقـول بتقدير مضاف، اWين النـصيحة ٔان نقـول بتقدير مضاف، اWين النـصيحة ٔان نقـول بتقدير مضاف، اWين النـصيحة ٔان نقـول::::املعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالول

، ، ، ، »»»»احلاحلاحلاحلجججج عرفـة عرفـة عرفـة عرفـة««««: : : : �عامد اWين النصيحة، ٔاو جامع اWين النصيحة، كام قول النيب عامد اWين النصيحة، ٔاو جامع اWين النصيحة، كام قول النيب عامد اWين النصيحة، ٔاو جامع اWين النصيحة، كام قول النيب عامد اWين النصيحة، ٔاو جامع اWين النصيحة، كام قول النيب 
عرفة ٔاحد ٔاراكن احلعرفة ٔاحد ٔاراكن احلعرفة ٔاحد ٔاراكن احلعرفة ٔاحد ٔاراكن احلجججج، ٕاذا مل يكن هناك عرفة وقوف هبا ولو حلظة ال يصح احلـ، ٕاذا مل يكن هناك عرفة وقوف هبا ولو حلظة ال يصح احلـ، ٕاذا مل يكن هناك عرفة وقوف هبا ولو حلظة ال يصح احلـ، ٕاذا مل يكن هناك عرفة وقوف هبا ولو حلظة ال يصح احلـجججج، ، ، ، 

 هناك مشا هناك مشا هناك مشا هناك مشالكلكلكلك عند هـذا الـشخص يف دينـه، ٔالن  عند هـذا الـشخص يف دينـه، ٔالن  عند هـذا الـشخص يف دينـه، ٔالن  عند هـذا الـشخص يف دينـه، ٔالن وٕاذا مل توجد النصيحة، سـيكونوٕاذا مل توجد النصيحة، سـيكونوٕاذا مل توجد النصيحة، سـيكونوٕاذا مل توجد النصيحة، سـيكون
يُن النbِصيَحةُ «««« ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWّفالنصيحة ركن فيه فالنصيحة ركن فيه فالنصيحة ركن فيه فالنصيحة ركن فيه،،،، »  »  »  » ا  . . . .        

يُن النbِصيَحةُ «««« ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWِّصيَحةُ اbيُن الن ِWّين ٔاو جامعه ٔاو عاموده، واسـتدلوا ٔايًضا حبـديث  »  »  »  » اWين ٔاو جامعه ٔاو عاموده، واسـتدلوا ٔايًضا حبـديث مبعىن رٔاس اWين ٔاو جامعه ٔاو عاموده، واسـتدلوا ٔايًضا حبـديث مبعىن رٔاس اWين ٔاو جامعه ٔاو عاموده، واسـتدلوا ٔايًضا حبـديث مبعىن رٔاس اWمبعىن رٔاس ا

: : : :  قـال قـال قـال قـال�ذكره البخاري يف التارذكره البخاري يف التارذكره البخاري يف التارذكره البخاري يف التارخيخيخيخي الكبري وهو عند الطرباين يف أالوسـط ٔان النـيب  الكبري وهو عند الطرباين يف أالوسـط ٔان النـيب  الكبري وهو عند الطرباين يف أالوسـط ٔان النـيب  الكبري وهو عند الطرباين يف أالوسـط ٔان النـيب 
، ولكن هذا احلديث ضعيف منكر عند ٔاهل العمل، ولكـن ، ولكن هذا احلديث ضعيف منكر عند ٔاهل العمل، ولكـن ، ولكن هذا احلديث ضعيف منكر عند ٔاهل العمل، ولكـن ، ولكن هذا احلديث ضعيف منكر عند ٔاهل العمل، ولكـن »»»»يحةيحةيحةيحةرٔاس اWين النص رٔاس اWين النص رٔاس اWين النص رٔاس اWين النص ««««

رٔاس اWين النصيحة ٔاو رٔاس اWين النصيحة ٔاو رٔاس اWين النصيحة ٔاو رٔاس اWين النصيحة ٔاو : : : : املعىن كام قلت ٔانه سائاملعىن كام قلت ٔانه سائاملعىن كام قلت ٔانه سائاملعىن كام قلت ٔانه سائغغغغ ٔان نقول عىل تقدير مضاف نقول ٔان نقول عىل تقدير مضاف نقول ٔان نقول عىل تقدير مضاف نقول ٔان نقول عىل تقدير مضاف نقول
        . . . . عامود اWين النصيحة ٔاو جامع اWين يف النصيحة، كام سـيأيت معناعامود اWين النصيحة ٔاو جامع اWين يف النصيحة، كام سـيأيت معناعامود اWين النصيحة ٔاو جامع اWين يف النصيحة، كام سـيأيت معناعامود اWين النصيحة ٔاو جامع اWين يف النصيحة، كام سـيأيت معنا


م عـم عـم عـم عـ: : : : املعىن الثـايناملعىن الثـايناملعىن الثـايناملعىن الثـاين


يحة يحة يحة يحة فالنـص فالنـص فالنـص فالنـص ىل ظـاهره واWيـن هنـا هـو إالسالم،ىل ظـاهره واWيـن هنـا هـو إالسالم،ىل ظـاهره واWيـن هنـا هـو إالسالم،ىل ظـاهره واWيـن هنـا هـو إالسالم،ٔان يكـون الـٔان يكـون الـٔان يكـون الـٔان يكـون الـ
 لكها كام سـيأيت معنا يف تفسري النصيحة " ولرسوA سـتجد  لكها كام سـيأيت معنا يف تفسري النصيحة " ولرسوA سـتجد  لكها كام سـيأيت معنا يف تفسري النصيحة " ولرسوA سـتجد  لكها كام سـيأيت معنا يف تفسري النصيحة " ولرسوA سـتجد تشمل ِخصال إالسالمتشمل ِخصال إالسالمتشمل ِخصال إالسالمتشمل ِخصال إالسالم

 ٕامـا ٔاهنـا ٕارادة اخلـري 2ملنـصوح A،  ٕامـا ٔاهنـا ٕارادة اخلـري 2ملنـصوح A،  ٕامـا ٔاهنـا ٕارادة اخلـري 2ملنـصوح A،  ٕامـا ٔاهنـا ٕارادة اخلـري 2ملنـصوح A، """"ٔاهنا تشمل ٔاهنا تشمل ٔاهنا تشمل ٔاهنا تشمل لكلكلكلك اWين، ٔالن النصيحة كام قلت، اWين، ٔالن النصيحة كام قلت، اWين، ٔالن النصيحة كام قلت، اWين، ٔالن النصيحة كام قلت،
وٕاما ٔان تكون التئام وعدم التنافر وٕاما ٔان تكون التئام وعدم التنافر وٕاما ٔان تكون التئام وعدم التنافر وٕاما ٔان تكون التئام وعدم التنافر """"    """"إالخالص والتصفية ومجع اWرجتني أالخريتني،إالخالص والتصفية ومجع اWرجتني أالخريتني،إالخالص والتصفية ومجع اWرجتني أالخريتني،إالخالص والتصفية ومجع اWرجتني أالخريتني،

        ::::لت اWين لكهلت اWين لكهلت اWين لكهلت اWين لكهوهو مع الثالثة أالوىل، فشموهو مع الثالثة أالوىل، فشموهو مع الثالثة أالوىل، فشموهو مع الثالثة أالوىل، فشم

ليس وربع اWين بل هـو اWيـن لكـه، فـٕاذن عـىل ليس وربع اWين بل هـو اWيـن لكـه، فـٕاذن عـىل ليس وربع اWين بل هـو اWيـن لكـه، فـٕاذن عـىل ليس وربع اWين بل هـو اWيـن لكـه، فـٕاذن عـىل : : : : وسـبق لنا ½م النووي ٔانه قالوسـبق لنا ½م النووي ٔانه قالوسـبق لنا ½م النووي ٔانه قالوسـبق لنا ½م النووي ٔانه قال
        ....ذ� النصيحة تشمل اWينذ� النصيحة تشمل اWينذ� النصيحة تشمل اWينذ� النصيحة تشمل اWين

ِصيَحةُ ««««ٕاذا تبـني لنـا ٕاذا تبـني لنـا ٕاذا تبـني لنـا ٕاذا تبـني لنـا  bيـُن النـ ِWِّصيَحةُ ا bيـُن النـ ِWِّصيَحةُ ا bيـُن النـ ِWِّصيَحةُ ا bيـُن النـ ِWّــِة : : : : قُلْنَــاقُلْنَــاقُلْنَــاقُلْنَــا. . . . ا bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبـِه، َوِلَرُسـو ، ِ boِ ــِة ِلَمـْن؟ قَـاَل bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبـِه، َوِلَرُسـو ، ِ boِ ــِة ِلَمـْن؟ قَـاَل bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبـِه، َوِلَرُسـو ، ِ boِ ــِة ِلَمـْن؟ قَـاَل bئِم ، َوِال^ ِAَِوِلِكتَاِبـِه، َوِلَرُسـو ، ِ boِ ِلَمـْن؟ قَـاَل
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٧ العلمي اإلسالم شيخ معهد

مْ  ِهتِ bمْ الُْمْسِلِمَني َوعَام ِهتِ bمْ الُْمْسِلِمَني َوعَام ِهتِ bمْ الُْمْسِلِمَني َوعَام ِهتِ bين لكه، ، س، س، س، س» » » » الُْمْسِلِمَني َوعَامWين لكه، لت اWين لكه، لت اWين لكه، لت اWرتى ٔان هذه اللكمة رتى ٔان هذه اللكمة رتى ٔان هذه اللكمة رتى ٔان هذه اللكمة مشمشمشمشلت ا....        

        ....ما معىن النصح "؟ما معىن النصح "؟ما معىن النصح "؟ما معىن النصح "؟

هو ٕاخالص ¼عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة، هو ٕاخالص ¼عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة، هو ٕاخالص ¼عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة، هو ٕاخالص ¼عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة، """"    :::: يقول القرطيب يقول القرطيب يقول القرطيب يقول القرطيب
        ....""""وتزنهيه عن النقائص والرغبة يف حمابه، والبعد عن مساخطهوتزنهيه عن النقائص والرغبة يف حمابه، والبعد عن مساخطهوتزنهيه عن النقائص والرغبة يف حمابه، والبعد عن مساخطهوتزنهيه عن النقائص والرغبة يف حمابه، والبعد عن مساخطه

        ؟؟؟؟----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال---- من ¼عتقاد يف هللا  من ¼عتقاد يف هللا  من ¼عتقاد يف هللا  من ¼عتقاد يف هللا يئايئايئايئا ش  ش  ش  ش  القرطيب القرطيب القرطيب القرطيب ترك ترك ترك تركهلهلهلهل

عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة وتزنهيـه عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة وتزنهيـه عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة وتزنهيـه عتقاد يف الوحدانية، ووصـفه بـصفات إاللوهيـة وتزنهيـه ٕاخالص ¼ٕاخالص ¼ٕاخالص ¼ٕاخالص ¼: : : : القرطيب يقولالقرطيب يقولالقرطيب يقولالقرطيب يقول
عــن النقــائص والرغبــة يف حمابــه، والبعــد عــن مــساخطه، يعــين ٔانــت تالحــعــن النقــائص والرغبــة يف حمابــه، والبعــد عــن مــساخطه، يعــين ٔانــت تالحــعــن النقــائص والرغبــة يف حمابــه، والبعــد عــن مــساخطه، يعــين ٔانــت تالحــعــن النقــائص والرغبــة يف حمابــه، والبعــد عــن مــساخطه، يعــين ٔانــت تالحــظظظظ يف  يف  يف  يف 
التعريف ٔانه قصد النصيحة، يعين لو قلنا ٕارادة اخلري يبقى � ٔانـت ٔان تـتعمل هـذا التعريف ٔانه قصد النصيحة، يعين لو قلنا ٕارادة اخلري يبقى � ٔانـت ٔان تـتعمل هـذا التعريف ٔانه قصد النصيحة، يعين لو قلنا ٕارادة اخلري يبقى � ٔانـت ٔان تـتعمل هـذا التعريف ٔانه قصد النصيحة، يعين لو قلنا ٕارادة اخلري يبقى � ٔانـت ٔان تـتعمل هـذا 

        . . . . فتقرتب من هللا فيكون قد حصل بينك وبني هللا قربفتقرتب من هللا فيكون قد حصل بينك وبني هللا قربفتقرتب من هللا فيكون قد حصل بينك وبني هللا قربفتقرتب من هللا فيكون قد حصل بينك وبني هللا قرب

 ال يسـتفيد بطاعتك وال بعبادتك، ٕا ال يسـتفيد بطاعتك وال بعبادتك، ٕا ال يسـتفيد بطاعتك وال بعبادتك، ٕا ال يسـتفيد بطاعتك وال بعبادتك، ٕامنمنمنمنا هذا � ا هذا � ا هذا � ا هذا � ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال----    هذه لكها �، ٔالن هللاهذه لكها �، ٔالن هللاهذه لكها �، ٔالن هللاهذه لكها �، ٔالن هللا
ٔايًضا، هذا معىن ٔان يكون النصح " ٔان تنصح A، تنصح A كيـف؟ هبـذه املعـاين ٔايًضا، هذا معىن ٔان يكون النصح " ٔان تنصح A، تنصح A كيـف؟ هبـذه املعـاين ٔايًضا، هذا معىن ٔان يكون النصح " ٔان تنصح A، تنصح A كيـف؟ هبـذه املعـاين ٔايًضا، هذا معىن ٔان يكون النصح " ٔان تنصح A، تنصح A كيـف؟ هبـذه املعـاين 
ٔان تتعلمها ؤان تعتقدها وتتعلمها نظرª ؤان تعمل هبا وتتحرك هبا ٔان تتعلمها ؤان تعتقدها وتتعلمها نظرª ؤان تعمل هبا وتتحرك هبا ٔان تتعلمها ؤان تعتقدها وتتعلمها نظرª ؤان تعمل هبا وتتحرك هبا ٔان تتعلمها ؤان تعتقدها وتتعلمها نظرª ؤان تعمل هبا وتتحرك هبا معمعمعمعليـا ؤان تـدعوا ليـا ؤان تـدعوا ليـا ؤان تـدعوا ليـا ؤان تـدعوا 

فٕاذا مل تفعل ذ� فأنت فٕاذا مل تفعل ذ� فأنت فٕاذا مل تفعل ذ� فأنت فٕاذا مل تفعل ذ� فأنت غريك ٕالهيا ؤان تصرب عىل ذ� لكه يكون قد نصحت "، غريك ٕالهيا ؤان تصرب عىل ذ� لكه يكون قد نصحت "، غريك ٕالهيا ؤان تصرب عىل ذ� لكه يكون قد نصحت "، غريك ٕالهيا ؤان تصرب عىل ذ� لكه يكون قد نصحت "، 
        . . . . عندك قصور يف تعندك قصور يف تعندك قصور يف تعندك قصور يف ت���� النصيحة الواجبة النصيحة الواجبة النصيحة الواجبة النصيحة الواجبة

و�� ا�ين يذهبون ٕاىل القبور يدعوهنا من دون هللا ينذرون لها يـسرتقون هبـا، و�� ا�ين يذهبون ٕاىل القبور يدعوهنا من دون هللا ينذرون لها يـسرتقون هبـا، و�� ا�ين يذهبون ٕاىل القبور يدعوهنا من دون هللا ينذرون لها يـسرتقون هبـا، و�� ا�ين يذهبون ٕاىل القبور يدعوهنا من دون هللا ينذرون لها يـسرتقون هبـا، 
    مثمثمثمثة بعد ة بعد ة بعد ة بعد - - - - جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال- - - - هل ههل ههل ههل هؤؤؤؤالء ينصحون؟ هالء ينصحون؟ هالء ينصحون؟ هالء ينصحون؟ هؤؤؤؤالء غششة ٔالنفسهم، وبيهنم وبني هللا الء غششة ٔالنفسهم، وبيهنم وبني هللا الء غششة ٔالنفسهم، وبيهنم وبني هللا الء غششة ٔالنفسهم، وبيهنم وبني هللا 

، و�� قـال ، و�� قـال ، و�� قـال ، و�� قـال ----وتعـاىلوتعـاىلوتعـاىلوتعـاىلســبحانه ســبحانه ســبحانه ســبحانه ----ٔالهنم ٔاخذوا طريقا غري طريقه وسـٔالهنم ٔاخذوا طريقا غري طريقه وسـٔالهنم ٔاخذوا طريقا غري طريقه وسـٔالهنم ٔاخذوا طريقا غري طريقه وسـببببيال غـري سـيال غـري سـيال غـري سـيال غـري سـببببي¾ ي¾ ي¾ ي¾ 

، مبعىن النصيحة ركن عـىل هـذا املعـىن، مبقـدار نقـص ، مبعىن النصيحة ركن عـىل هـذا املعـىن، مبقـدار نقـص ، مبعىن النصيحة ركن عـىل هـذا املعـىن، مبقـدار نقـص ، مبعىن النصيحة ركن عـىل هـذا املعـىن، مبقـدار نقـص »»»»اWين النصيحةاWين النصيحةاWين النصيحةاWين النصيحة««««: : : : �النيب النيب النيب النيب 
    ----جـل وعـالجـل وعـالجـل وعـالجـل وعـال----النصيحة مبقدار نقص اªWنة، فٕاذا فعلت ذ� يعـين تعبـدت ٕاىل هللا النصيحة مبقدار نقص اªWنة، فٕاذا فعلت ذ� يعـين تعبـدت ٕاىل هللا النصيحة مبقدار نقص اªWنة، فٕاذا فعلت ذ� يعـين تعبـدت ٕاىل هللا النصيحة مبقدار نقص اªWنة، فٕاذا فعلت ذ� يعـين تعبـدت ٕاىل هللا 

    - - - - سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل---- ودعوت ٕاىل هللا  ودعوت ٕاىل هللا  ودعوت ٕاىل هللا  ودعوت ٕاىل هللا ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال----هبذه ¼عتقادات وهبذه ¼عتقادات وهبذه ¼عتقادات وهبذه ¼عتقادات ورصرصرصرصفهتا فهتا فهتا فهتا معمعمعمعليا " ليا " ليا " ليا " 
        . . . .  وحققت الركن أالول وحققت الركن أالول وحققت الركن أالول وحققت الركن أالول----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال----قد اقرتبت من هللا قد اقرتبت من هللا قد اقرتبت من هللا قد اقرتبت من هللا هبا فٕانك تكون بذ� هبا فٕانك تكون بذ� هبا فٕانك تكون بذ� هبا فٕانك تكون بذ� 
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٨ العلمي اإلسالم شيخ معهد

        مسـتحبة؟مسـتحبة؟مسـتحبة؟مسـتحبة؟    تكونتكونتكونتكون    ومىتومىتومىتومىت    واجبةواجبةواجبةواجبة    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    تكونتكونتكونتكون    مىتمىتمىتمىت----::::سسسس

        . . . . ٕاما ٕاهنا واجبة وفرض، ٔاو مسـتحبةٕاما ٕاهنا واجبة وفرض، ٔاو مسـتحبةٕاما ٕاهنا واجبة وفرض، ٔاو مسـتحبةٕاما ٕاهنا واجبة وفرض، ٔاو مسـتحبة: : : :  النصيحة عىل قسمني النصيحة عىل قسمني النصيحة عىل قسمني النصيحة عىل قسمني

ــة والفــرض:::: القــسم أالول القــسم أالول القــسم أالول القــسم أالول ــة والفــرضالواجب ــة والفــرضالواجب ــة والفــرضالواجب ــة    ::::الواجب ــةتكــون واجب ــةتكــون واجب ــةتكــون واجب ــة تكــون واجب ــة  يف املعتقــد ، يف أالمــور الواجب ــة  يف املعتقــد ، يف أالمــور الواجب ــة  يف املعتقــد ، يف أالمــور الواجب  يف املعتقــد ، يف أالمــور الواجب
يعـين ٕاذا ٔامـرت غـريك بـصالة يعـين ٕاذا ٔامـرت غـريك بـصالة يعـين ٕاذا ٔامـرت غـريك بـصالة يعـين ٕاذا ٔامـرت غـريك بـصالة سـتكون واجبة،و تكون مسـتحبة يف املسـتحبات، سـتكون واجبة،و تكون مسـتحبة يف املسـتحبات، سـتكون واجبة،و تكون مسـتحبة يف املسـتحبات، سـتكون واجبة،و تكون مسـتحبة يف املسـتحبات، 
ُدْ         ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال----قيام الليل مقيام الليل مقيام الليل مقيام الليل مثثثثًال "، ٔانت االٓن جتع¾ يقرتب من هللا ًال "، ٔانت االٓن جتع¾ يقرتب من هللا ًال "، ٔانت االٓن جتع¾ يقرتب من هللا ًال "، ٔانت االٓن جتع¾ يقرتب من هللا  ُدْ ْ ُدْ ْ     َواْقَرتِْب َواْقَرتِْب َواْقَرتِْب َواْقَرتِْب         َواَواَواَواجسجسجسْجسُدْ ْ

 ٔان تقرب عبـاده منـه،  ٔان تقرب عبـاده منـه،  ٔان تقرب عبـاده منـه،  ٔان تقرب عبـاده منـه، ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال----، فهذا القرب من النصيحة " ، فهذا القرب من النصيحة " ، فهذا القرب من النصيحة " ، فهذا القرب من النصيحة " ]]]]١٩١٩١٩١٩    ::::العلقالعلقالعلقالعلق[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ 
ن تقول A صوم نوافل، ن تقول A صوم نوافل، ن تقول A صوم نوافل، ن تقول A صوم نوافل، مقمقمقمق افعل بع افعل بع افعل بع افعل بعضضضض    أ أ أ أ فٕاذن ٕاذا فعلت ذ� هذا مسـتحب يف هذه فٕاذن ٕاذا فعلت ذ� هذا مسـتحب يف هذه فٕاذن ٕاذا فعلت ذ� هذا مسـتحب يف هذه فٕاذن ٕاذا فعلت ذ� هذا مسـتحب يف هذه 

        . . . . باتباتباتباتاملسـتح املسـتح املسـتح املسـتح 

        كيف تكون النصيحة لكتاب هللا؟كيف تكون النصيحة لكتاب هللا؟كيف تكون النصيحة لكتاب هللا؟كيف تكون النصيحة لكتاب هللا؟

لكمة كتاب مفرد ٔاضيفت واملفرد املضاف يفيـد العمـوم ٔاي تنـصح لكمة كتاب مفرد ٔاضيفت واملفرد املضاف يفيـد العمـوم ٔاي تنـصح لكمة كتاب مفرد ٔاضيفت واملفرد املضاف يفيـد العمـوم ٔاي تنـصح لكمة كتاب مفرد ٔاضيفت واملفرد املضاف يفيـد العمـوم ٔاي تنـصح » » » » َوِلِكتَاِبهِ َوِلِكتَاِبهِ َوِلِكتَاِبهِ َوِلِكتَاِبهِ ««««: : : : قالقالقالقال
A حصw هللا من كتاب ٔانت Aما ٔانز A حصw هللا من كتاب ٔانت Aما ٔانز A حصw هللا من كتاب ٔانت Aما ٔانز A حصw هللا من كتاب ٔانت Aلللللكلكلكلك كتبه، ف كتبه، ف كتبه، ف كتبه، فلكلكلكلك ما ٔانز . . . .        

2لنسـبة للكتب السابقة لو ٔانمك ٔاخذ2لنسـبة للكتب السابقة لو ٔانمك ٔاخذ2لنسـبة للكتب السابقة لو ٔانمك ٔاخذ2لنسـبة للكتب السابقة لو ٔانمك ٔاخذمتمتمتمت إالميان 2لكتب يف التوحيد هذا هو النصيحة  إالميان 2لكتب يف التوحيد هذا هو النصيحة  إالميان 2لكتب يف التوحيد هذا هو النصيحة  إالميان 2لكتب يف التوحيد هذا هو النصيحة 
 ت ت ت تؤؤؤؤمن بمن بمن بمن بلكلكلكلك ما ٔانزل هللا من كتاب وتعمل ٔان هناك كتـب نزلـت  ما ٔانزل هللا من كتاب وتعمل ٔان هناك كتـب نزلـت  ما ٔانزل هللا من كتاب وتعمل ٔان هناك كتـب نزلـت  ما ٔانزل هللا من كتاب وتعمل ٔان هناك كتـب نزلـت ٔانٔانٔانٔان،،،،للكتب السابقة للكتب السابقة للكتب السابقة للكتب السابقة 

 والتـوراة عـىل مـو والتـوراة عـىل مـو والتـوراة عـىل مـو والتـوراة عـىل مـوىسىسىسىس    �عىل ٔانعىل ٔانعىل ٔانعىل ٔانببببيـاء وعـىل رسـل ذكـر بعـضها اكلقـرآن عـىل محمـد يـاء وعـىل رسـل ذكـر بعـضها اكلقـرآن عـىل محمـد يـاء وعـىل رسـل ذكـر بعـضها اكلقـرآن عـىل محمـد يـاء وعـىل رسـل ذكـر بعـضها اكلقـرآن عـىل محمـد 

، ، ، ، �والصحف وكذ� ٕابراهمي الصحف والزبور عىل داود وإالوالصحف وكذ� ٕابراهمي الصحف والزبور عىل داود وإالوالصحف وكذ� ٕابراهمي الصحف والزبور عىل داود وإالوالصحف وكذ� ٕابراهمي الصحف والزبور عىل داود وإالجنجنجنجنيل عىل عيـيل عىل عيـيل عىل عيـيل عىل عيـىسىسىسىس    
جـل جـل جـل جـل ----تتتتؤؤؤؤمن هبا هذه من النصيحة لهـا، وتعـمل ٔاهنـا مـا نزلـت ٕاال مـا يقـرب ٕاىل هللا من هبا هذه من النصيحة لهـا، وتعـمل ٔاهنـا مـا نزلـت ٕاال مـا يقـرب ٕاىل هللا من هبا هذه من النصيحة لهـا، وتعـمل ٔاهنـا مـا نزلـت ٕاال مـا يقـرب ٕاىل هللا من هبا هذه من النصيحة لهـا، وتعـمل ٔاهنـا مـا نزلـت ٕاال مـا يقـرب ٕاىل هللا 

 اليت ال  اليت ال  اليت ال  اليت ال - - - - جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال- - - -  فهذه ولكتابه، من ولكتابه القرآن الكرمي وهو من نعم هللا  فهذه ولكتابه، من ولكتابه القرآن الكرمي وهو من نعم هللا  فهذه ولكتابه، من ولكتابه القرآن الكرمي وهو من نعم هللا  فهذه ولكتابه، من ولكتابه القرآن الكرمي وهو من نعم هللا ----وعالوعالوعالوعال
        ؟؟؟؟تعد وال حتتعد وال حتتعد وال حتتعد وال حتىصىصىصىص،،،،

        ....فكيف تكون النصيحة للقرآن ؟فكيف تكون النصيحة للقرآن ؟فكيف تكون النصيحة للقرآن ؟فكيف تكون النصيحة للقرآن ؟

        : : : : حيدث ذ� بأمورحيدث ذ� بأمورحيدث ذ� بأمورحيدث ذ� بأمور

 ؤان حتفظـه ؤان تتـدبره ؤان تتعلمـه  ؤان حتفظـه ؤان تتـدبره ؤان تتعلمـه  ؤان حتفظـه ؤان تتـدبره ؤان تتعلمـه  ؤان حتفظـه ؤان تتـدبره ؤان تتعلمـه ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال----2لقراءة ٔان تقرٔا كتاب هللا 2لقراءة ٔان تقرٔا كتاب هللا 2لقراءة ٔان تقرٔا كتاب هللا 2لقراءة ٔان تقرٔا كتاب هللا : : : : أالولأالولأالولأالول



  العلمي اإلسالم شيخ ملعهد النووية األربعني من الثامن   الدرس تفريغ

 

٩ العلمي اإلسالم شيخ معهد

اقـرءوا القـرآن فٕانـه يـأيت يـوم اقـرءوا القـرآن فٕانـه يـأيت يـوم اقـرءوا القـرآن فٕانـه يـأيت يـوم اقـرءوا القـرآن فٕانـه يـأيت يـوم ««««: : : : �ل ل ل ل وتُعلمه، هذا لكه من النـصيحة للكتـاب، قـاوتُعلمه، هذا لكه من النـصيحة للكتـاب، قـاوتُعلمه، هذا لكه من النـصيحة للكتـاب، قـاوتُعلمه، هذا لكه من النـصيحة للكتـاب، قـا

يقال لصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن « « « « :  :  :  :   قال قال قال قال�، ؤاما عن حفظه فٕان النيب ، ؤاما عن حفظه فٕان النيب ، ؤاما عن حفظه فٕان النيب ، ؤاما عن حفظه فٕان النيب »»»»القيامة شفيًعا ٔالحصابهالقيامة شفيًعا ٔالحصابهالقيامة شفيًعا ٔالحصابهالقيامة شفيًعا ٔالحصابه
عنـد عنـد عنـد عنـد » » » » اقرٔا وارتقي ورتل كام كنت ترتل يف اWنيا فٕان مزنلتك عند آخر آيـة تقرٔاهـااقرٔا وارتقي ورتل كام كنت ترتل يف اWنيا فٕان مزنلتك عند آخر آيـة تقرٔاهـااقرٔا وارتقي ورتل كام كنت ترتل يف اWنيا فٕان مزنلتك عند آخر آيـة تقرٔاهـااقرٔا وارتقي ورتل كام كنت ترتل يف اWنيا فٕان مزنلتك عند آخر آيـة تقرٔاهـا

        ....آخر حفظهتا وآخر حفظهتا وآخر حفظهتا وآخر حفظهتا ومعمعمعمعلت هبا هنا مزنلتكلت هبا هنا مزنلتكلت هبا هنا مزنلتكلت هبا هنا مزنلتك

، ؤامـا ، ؤامـا ، ؤامـا ، ؤامـا »»»»وعلمـهوعلمـهوعلمـهوعلمـه    القـرآنالقـرآنالقـرآنالقـرآن    تعـملتعـملتعـملتعـمل    منمنمنمن    خريخريخريخريمكمكمكمك««««: : : : �    ؤاما 2لنسـبة لتعلمه وتعلميه فقول النيبؤاما 2لنسـبة لتعلمه وتعلميه فقول النيبؤاما 2لنسـبة لتعلمه وتعلميه فقول النيبؤاما 2لنسـبة لتعلمه وتعلميه فقول النيب
    ]]]]٢٤٢٤٢٤٢٤    ::::محمـدمحمـدمحمـدمحمـد[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ̂اْقَفالُهَا̂اْقَفالُهَا̂اْقَفالُهَا̂اْقَفالُهَا    قُلُوٍب قُلُوٍب قُلُوٍب قُلُوٍب     عََىل عََىل عََىل عََىل     ̂امْ ̂امْ ̂امْ ̂امْ     الُْقْرآنَ الُْقْرآنَ الُْقْرآنَ الُْقْرآنَ     يََتَدبbُرونَ يََتَدبbُرونَ يََتَدبbُرونَ يََتَدبbُرونَ     ̂افََال ̂افََال ̂افََال ̂افََال ﴿﴿﴿﴿: : : : عن تدبره يف قوA تعاىلعن تدبره يف قوA تعاىلعن تدبره يف قوA تعاىلعن تدبره يف قوA تعاىل

لَْيكَ     ̂انَزلْنَاهُ ̂انَزلْنَاهُ ̂انَزلْنَاهُ ̂انَزلْنَاهُ     ِكَتابٌ ِكَتابٌ ِكَتابٌ ِكَتابٌ ﴿﴿﴿﴿: : : : وقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىل
ß
لَْيكَ ا
ß
لَْيكَ ا
ß
لَْيكَ ا
ß
bُروا    ُمَباَركٌ ُمَباَركٌ ُمَباَركٌ ُمَباَركٌ     ا ب bُروالَّيدb ب bُروالَّيدb ب bُروالَّيدb ب bِتهِ     لَّيدªَِٓتهِ اªَِٓتهِ اªَِٓتهِ اªَٓرَ     اbرَ َوِلَيَتَذكbرَ َوِلَيَتَذكbرَ َوِلَيَتَذكbولُـوولُـوولُـوولُـو    َوِلَيَتَذك لَْبـاِب     اااا     لَْبـاِب اْال^ لَْبـاِب اْال^ لَْبـاِب اْال^     ::::صصصص[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اْال^

 مـن هـذه االªٓت،  مـن هـذه االªٓت،  مـن هـذه االªٓت،  مـن هـذه االªٓت، ----جل وعـالجل وعـالجل وعـالجل وعـال---- فال يقع التدبر ٕاال بفهم املعاين وتعمل مراد هللا  فال يقع التدبر ٕاال بفهم املعاين وتعمل مراد هللا  فال يقع التدبر ٕاال بفهم املعاين وتعمل مراد هللا  فال يقع التدبر ٕاال بفهم املعاين وتعمل مراد هللا ]]]]٢٢٢٢٩٩٩٩
 ؤاw  ؤاw  ؤاw  ؤاw ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال---- تعمل التفسري، ٔان تتعمل معىن ½م هللا  تعمل التفسري، ٔان تتعمل معىن ½م هللا  تعمل التفسري، ٔان تتعمل معىن ½م هللا  تعمل التفسري، ٔان تتعمل معىن ½م هللا ::::و�� من العلوم الواجبةو�� من العلوم الواجبةو�� من العلوم الواجبةو�� من العلوم الواجبة

ٔاقول ٕالخواين تعلموا القرآن واعرفوا معانيه ٔالن هذا هو املقصود منه وأاقول ٕالخواين تعلموا القرآن واعرفوا معانيه ٔالن هذا هو املقصود منه وأاقول ٕالخواين تعلموا القرآن واعرفوا معانيه ٔالن هذا هو املقصود منه وأاقول ٕالخواين تعلموا القرآن واعرفوا معانيه ٔالن هذا هو املقصود منه وامعمعمعمعلوا مبا فيه، لوا مبا فيه، لوا مبا فيه، لوا مبا فيه، 
ينَ ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  من هذا الكتاب كام يف قوA تعاىلمن هذا الكتاب كام يف قوA تعاىلمن هذا الكتاب كام يف قوA تعاىلمن هذا الكتاب كام يف قوA تعاىلٔالن هذا هو القصد ٔالن هذا هو القصد ٔالن هذا هو القصد ٔالن هذا هو القصد  ِ bينَ ا� ِ bينَ ا� ِ bينَ ا� ِ bيَْتلُونَهُ يَْتلُونَهُ يَْتلُونَهُ يَْتلُونَهُ         الِْكتَاَب الِْكتَاَب الِْكتَاَب الِْكتَاَب         آتَيْنَامهُُ آتَيْنَامهُُ آتَيْنَامهُُ آتَيْنَامهُُ         ا�    

 bَحق bَحق bَحق b١١١١٢٢٢٢١١١١    ::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِتَالَوِتهِ ِتَالَوِتهِ ِتَالَوِتهِ ِتَالَوِتهِ     َحق[[[[....        

 ي ي ي يتتتتبعونه حق ٕاتباعه، يبقى يتلونه حق تالوته ليس املقصود ترديـد بعونه حق ٕاتباعه، يبقى يتلونه حق تالوته ليس املقصود ترديـد بعونه حق ٕاتباعه، يبقى يتلونه حق تالوته ليس املقصود ترديـد بعونه حق ٕاتباعه، يبقى يتلونه حق تالوته ليس املقصود ترديـد :::: قال ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس
ٔاحياw ٔان ٔاحياw ٔان ٔاحياw ٔان ٔاحياw ٔان االªٓت بال فهم، ٕااالªٓت بال فهم، ٕااالªٓت بال فهم، ٕااالªٓت بال فهم، ٕامنمنمنمنا املقصود هو العمل هبذه االªٓت، و�� يشا املقصود هو العمل هبذه االªٓت، و�� يشا املقصود هو العمل هبذه االªٓت، و�� يشا املقصود هو العمل هبذه االªٓت، و�� يشلكلكلكلك عليمك  عليمك  عليمك  عليمك 

بعبعبعبعضضضض السلف يذكر ٔان ابن  السلف يذكر ٔان ابن  السلف يذكر ٔان ابن  السلف يذكر ٔان ابن معمعمعمعر حفر حفر حفر حفظظظظ البقرة يف  البقرة يف  البقرة يف  البقرة يف مثمثمثمثاين سـنوات تتعجب يعين وطفل اين سـنوات تتعجب يعين وطفل اين سـنوات تتعجب يعين وطفل اين سـنوات تتعجب يعين وطفل 
عندw حيفظها عندw حيفظها عندw حيفظها عندw حيفظها ممممممممكن يف شهر وابن كن يف شهر وابن كن يف شهر وابن كن يف شهر وابن معمعمعمعر حيفظها هذا العريب صـاحب القرحيـة حيفظهـا ر حيفظها هذا العريب صـاحب القرحيـة حيفظهـا ر حيفظها هذا العريب صـاحب القرحيـة حيفظهـا ر حيفظها هذا العريب صـاحب القرحيـة حيفظهـا 

ٔانه تعلمها ؤانه تعلمها ؤانه تعلمها ؤانه تعلمها ومعمعمعمعل هبـا، هـذا ل هبـا، هـذا ل هبـا، هـذا ل هبـا، هـذا ::::يف يف يف يف مثمثمثمثاين سـنوات؟ نعم، السلف يعنون من لكمة حفاين سـنوات؟ نعم، السلف يعنون من لكمة حفاين سـنوات؟ نعم، السلف يعنون من لكمة حفاين سـنوات؟ نعم، السلف يعنون من لكمة حفظظظظ    
البقرة وآل البقرة وآل البقرة وآل البقرة وآل معمعمعمعـران، جـل يف ـران، جـل يف ـران، جـل يف ـران، جـل يف رجل ٕاذا حفرجل ٕاذا حفرجل ٕاذا حفرجل ٕاذا حفظظظظ    ٕان الٕان الٕان الٕان ال: : : : معىن حفمعىن حفمعىن حفمعىن حفظظظظ، و�� اكنوا يقولون، و�� اكنوا يقولون، و�� اكنوا يقولون، و�� اكنوا يقولون

فهيا ٔالف حمك، فليتعمل ٔالف حمك هذا فهيا ٔالف حمك، فليتعمل ٔالف حمك هذا فهيا ٔالف حمك، فليتعمل ٔالف حمك هذا فهيا ٔالف حمك، فليتعمل ٔالف حمك هذا : : : :  ٔان البقرة وحدها كام يقول ابن عريب ٔان البقرة وحدها كام يقول ابن عريب ٔان البقرة وحدها كام يقول ابن عريب ٔان البقرة وحدها كام يقول ابن عريبٔاعيننا،ٔاعيننا،ٔاعيننا،ٔاعيننا،
يبقى حاجة كبـرية جـًدا ويعـرف معانهيـا واالªٓت ٔاحـيبقى حاجة كبـرية جـًدا ويعـرف معانهيـا واالªٓت ٔاحـيبقى حاجة كبـرية جـًدا ويعـرف معانهيـا واالªٓت ٔاحـيبقى حاجة كبـرية جـًدا ويعـرف معانهيـا واالªٓت ٔاحـاكاكاكاكم، فهـذا يبقـى معـىن الـتالوة م، فهـذا يبقـى معـىن الـتالوة م، فهـذا يبقـى معـىن الـتالوة م، فهـذا يبقـى معـىن الـتالوة 
واحلفواحلفواحلفواحلفظظظظ والتدبر، و�� ٔاw ٔاهيب بمك ٔان تفعلوا ذ�، هنـاك كتـاب  والتدبر، و�� ٔاw ٔاهيب بمك ٔان تفعلوا ذ�، هنـاك كتـاب  والتدبر، و�� ٔاw ٔاهيب بمك ٔان تفعلوا ذ�، هنـاك كتـاب  والتدبر، و�� ٔاw ٔاهيب بمك ٔان تفعلوا ذ�، هنـاك كتـاب خمخمخمخمتـرص جـًدا تـرص جـًدا تـرص جـًدا تـرص جـًدا 

 تبع مركز ا تبع مركز ا تبع مركز ا تبع مركز امسمسمسمسه دراسات العلوم القرآنيـة ه دراسات العلوم القرآنيـة ه دراسات العلوم القرآنيـة ه دراسات العلوم القرآنيـة »»»»اااا&&&&ترص يف التفسريترص يف التفسريترص يف التفسريترص يف التفسري««««وهو مفيد جًدا اوهو مفيد جًدا اوهو مفيد جًدا اوهو مفيد جًدا امسمسمسمسه ه ه ه 
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١٠ العلمي اإلسالم شيخ معهد

، ملن ٔاراد حـىت لـو ٔانـت مل جتـده ، ملن ٔاراد حـىت لـو ٔانـت مل جتـده ، ملن ٔاراد حـىت لـو ٔانـت مل جتـده ، ملن ٔاراد حـىت لـو ٔانـت مل جتـده BDFركز سعودي، هو موجود عىل ¼نرتنت ركز سعودي، هو موجود عىل ¼نرتنت ركز سعودي، هو موجود عىل ¼نرتنت ركز سعودي، هو موجود عىل ¼نرتنت مممم
BDF هذا التفسري نزل عىل املصحف عىل هامش املصحف فسهل جـًدا ٔان تقـرٔا  هذا التفسري نزل عىل املصحف عىل هامش املصحف فسهل جـًدا ٔان تقـرٔا  هذا التفسري نزل عىل املصحف عىل هامش املصحف فسهل جـًدا ٔان تقـرٔا  هذا التفسري نزل عىل املصحف عىل هامش املصحف فسهل جـًدا ٔان تقـرٔا 

اللكمــة وتعــرف املعــىن مبــارشة، ؤاw ٔامتــىن مــن اليــوم ٕاىل رمــضان، ٔامامنــا شــهرين اللكمــة وتعــرف املعــىن مبــارشة، ؤاw ٔامتــىن مــن اليــوم ٕاىل رمــضان، ٔامامنــا شــهرين اللكمــة وتعــرف املعــىن مبــارشة، ؤاw ٔامتــىن مــن اليــوم ٕاىل رمــضان، ٔامامنــا شــهرين اللكمــة وتعــرف املعــىن مبــارشة، ؤاw ٔامتــىن مــن اليــوم ٕاىل رمــضان، ٔامامنــا شــهرين 
ييييونصف ونصف ونصف ونصف   تتغـري لفهـم هـذه  تتغـري لفهـم هـذه  تتغـري لفهـم هـذه  تتغـري لفهـم هـذه  فهيم هذا التفسري قراءة سـرتى ٔان حياتـك تتحـول فهيم هذا التفسري قراءة سـرتى ٔان حياتـك تتحـول فهيم هذا التفسري قراءة سـرتى ٔان حياتـك تتحـول فهيم هذا التفسري قراءة سـرتى ٔان حياتـك تتحـول نهن نهن نهن نهنــــ

        ....املعاين، وهذا من النصيحة لكتاب هللاملعاين، وهذا من النصيحة لكتاب هللاملعاين، وهذا من النصيحة لكتاب هللاملعاين، وهذا من النصيحة لكتاب هللا

ييييتتتتبعونـه حـق ٕاتباعـه لتحليـل حـالA وحتـرمي حرامـه بعونـه حـق ٕاتباعـه لتحليـل حـالA وحتـرمي حرامـه بعونـه حـق ٕاتباعـه لتحليـل حـالA وحتـرمي حرامـه بعونـه حـق ٕاتباعـه لتحليـل حـالA وحتـرمي حرامـه : : : : و�� قال بعو�� قال بعو�� قال بعو�� قال بعضضضض ٔاهـل العـمل ٔاهـل العـمل ٔاهـل العـمل ٔاهـل العـمل
        . . . . وإالميان مبحوإالميان مبحوإالميان مبحوإالميان مبحمكمكمكمكه ورد مه ورد مه ورد مه ورد متتتتشاهبه ٕاىل حمشاهبه ٕاىل حمشاهبه ٕاىل حمشاهبه ٕاىل حممكمكمكمكة والعمل مبناة والعمل مبناة والعمل مبناة والعمل مبناخسخسخسخسه ومنسوخه ٕاىل هذه املعاينه ومنسوخه ٕاىل هذه املعاينه ومنسوخه ٕاىل هذه املعاينه ومنسوخه ٕاىل هذه املعاين

        ؟؟؟؟    وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل    هللاهللاهللاهللا    لرسوللرسوللرسوللرسول    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    معىنمعىنمعىنمعىن    ماماماما

 سـبق معنا معىن ؤان محمدا عبده ورسـوA  سـبق معنا معىن ؤان محمدا عبده ورسـوA  سـبق معنا معىن ؤان محمدا عبده ورسـوA  سـبق معنا معىن ؤان محمدا عبده ورسـوA � النصيحة للرسول  النصيحة للرسول  النصيحة للرسول  النصيحة للرسول »»»»َوِلَرُسوAِِ َوِلَرُسوAِِ َوِلَرُسوAِِ َوِلَرُسوAِِ ««««: : : : قالقالقالقال    
ى عنـه ى عنـه ى عنـه ى عنـه  ي عـام هنـي عـام هنـي عـام هنـي عـام هنـــــ هذا هو معىن النصيحة ٔانك تصدقه فÐ ٔاخرب وتأمتر مبـا ٔامـر وتنهتـهذا هو معىن النصيحة ٔانك تصدقه فÐ ٔاخرب وتأمتر مبـا ٔامـر وتنهتـهذا هو معىن النصيحة ٔانك تصدقه فÐ ٔاخرب وتأمتر مبـا ٔامـر وتنهتـهذا هو معىن النصيحة ٔانك تصدقه فÐ ٔاخرب وتأمتر مبـا ٔامـر وتنهتـــــ

        . . . . �ووووززززجر، ؤاال تعبد هللا ٕاال مبا رشع عليه، هذا من النصيحة لنجر، ؤاال تعبد هللا ٕاال مبا رشع عليه، هذا من النصيحة لنجر، ؤاال تعبد هللا ٕاال مبا رشع عليه، هذا من النصيحة لنجر، ؤاال تعبد هللا ٕاال مبا رشع عليه، هذا من النصيحة لنببببيه يه يه يه 

باسـه ؤان تكـون هنـاك باسـه ؤان تكـون هنـاك باسـه ؤان تكـون هنـاك باسـه ؤان تكـون هنـاك الالالالتتتتـشـبه بـه يف ـشـبه بـه يف ـشـبه بـه يف ـشـبه بـه يف ززززيـه ول يـه ول يـه ول يـه ول : : : : ووووززززاد بعاد بعاد بعاد بعضضضض ٔاهل العمل من النصيحة ٔاهل العمل من النصيحة ٔاهل العمل من النصيحة ٔاهل العمل من النصيحة

 وتعذيره وتوقريه وتعمل سنته واWعوة ٕالهيـا وقراء وتعذيره وتوقريه وتعمل سنته واWعوة ٕالهيـا وقراء وتعذيره وتوقريه وتعمل سنته واWعوة ٕالهيـا وقراء وتعذيره وتوقريه وتعمل سنته واWعوة ٕالهيـا وقراءهتهتهتهتـا، ـا، ـا، ـا، لكلكلكلك    �حمبة غامرة برسول هللا حمبة غامرة برسول هللا حمبة غامرة برسول هللا حمبة غامرة برسول هللا 

 Aهذا مـن النـصيحة لرسـو Aهذا مـن النـصيحة لرسـو Aهذا مـن النـصيحة لرسـو Aا�ب عـن هـذه الطائفـة �هذا مـن النـصيحة لرسـو A ا�ب عـن هـذه الطائفـة ، و�� مـن النـصيحة A ا�ب عـن هـذه الطائفـة ، و�� مـن النـصيحة A ا�ب عـن هـذه الطائفـة ، و�� مـن النـصيحة A و�� مـن النـصيحة ،

        .... لنذب عن سنته لنذب عن سنته لنذب عن سنته لنذب عن سنته�اااا////رمة اليت تطعن يف السـنة، هذا من النصيحة لرسول هللا رمة اليت تطعن يف السـنة، هذا من النصيحة لرسول هللا رمة اليت تطعن يف السـنة، هذا من النصيحة لرسول هللا رمة اليت تطعن يف السـنة، هذا من النصيحة لرسول هللا 

وتبليـوتبليـوتبليـوتبليـغغغغ سـنته ٕاىل ٔامتـه ٔابلـ سـنته ٕاىل ٔامتـه ٔابلـ سـنته ٕاىل ٔامتـه ٔابلـ سـنته ٕاىل ٔامتـه ٔابلـغغغغ مـن تبليـ مـن تبليـ مـن تبليـ مـن تبليـغغغغ    : : : :  ½ما ماتعا قـال ½ما ماتعا قـال ½ما ماتعا قـال ½ما ماتعا قـال----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----وقال ابن القمي وقال ابن القمي وقال ابن القمي وقال ابن القمي 
فٕان تبليفٕان تبليفٕان تبليفٕان تبليغغغغ السهام ٕاىل حنـور العـدو يـسـتطيعه  السهام ٕاىل حنـور العـدو يـسـتطيعه  السهام ٕاىل حنـور العـدو يـسـتطيعه  السهام ٕاىل حنـور العـدو يـسـتطيعه     ---- ٔاي اجلهاد ٔاي اجلهاد ٔاي اجلهاد ٔاي اجلهاد----،،،،السهام ٕاىل حنور العدوالسهام ٕاىل حنور العدوالسهام ٕاىل حنور العدوالسهام ٕاىل حنور العدو

            ....لكلكلكلك ٔاحد ؤاما تبلي ٔاحد ؤاما تبلي ٔاحد ؤاما تبلي ٔاحد ؤاما تبليغغغغ سنته فال يسـتطيعه ٕاال ورثته وخلفائه من بعده سنته فال يسـتطيعه ٕاال ورثته وخلفائه من بعده سنته فال يسـتطيعه ٕاال ورثته وخلفائه من بعده سنته فال يسـتطيعه ٕاال ورثته وخلفائه من بعده

ٔان حتافٔان حتافٔان حتافٔان حتافظظظظ عىل  عىل  عىل  عىل هذه مهذه مهذه مهذه ماكاكاكاكنة عظمية وجليê وهذا نوع نة عظمية وجليê وهذا نوع نة عظمية وجليê وهذا نوع نة عظمية وجليê وهذا نوع 0000اد، بل هو ٔابلاد، بل هو ٔابلاد، بل هو ٔابلاد، بل هو ٔابلغغغغ ٔانواع اجلهاد،  ٔانواع اجلهاد،  ٔانواع اجلهاد،  ٔانواع اجلهاد، 
    ﴿﴿﴿﴿: : : : الكتاب ؤان حتافالكتاب ؤان حتافالكتاب ؤان حتافالكتاب ؤان حتافظظظظ عىل السـنة وترد عن حياضـها هـذا  عىل السـنة وترد عن حياضـها هـذا  عىل السـنة وترد عن حياضـها هـذا  عىل السـنة وترد عن حياضـها هـذا 0000ـاد، قـال هللا تعـاىلـاد، قـال هللا تعـاىلـاد، قـال هللا تعـاىلـاد، قـال هللا تعـاىل

اًدا    بهِ بهِ بهِ بهِ     َوَجاِهْدمهُ َوَجاِهْدمهُ َوَجاِهْدمهُ َوَجاِهْدمهُ  َ اًداِ َ اًداِ َ اًداِ         . . . . ، ، ، ، 0000اد كبري وهذا نوع من ٔانواع اجلهاداد كبري وهذا نوع من ٔانواع اجلهاداد كبري وهذا نوع من ٔانواع اجلهاداد كبري وهذا نوع من ٔانواع اجلهاد]]]]٥٢٥٢٥٢٥٢: : : : الفرقانالفرقانالفرقانالفرقان[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َكِبًرياَكِبًرياَكِبًرياَكِبًريا    0ِ000َ



  العلمي اإلسالم شيخ ملعهد النووية األربعني من الثامن   الدرس تفريغ

 

١١ العلمي اإلسالم شيخ معهد

            املسلمني؟املسلمني؟املسلمني؟املسلمني؟    مئةمئةمئةمئةالٔ الٔ الٔ الٔ     النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    معىنمعىنمعىنمعىن    ماماماما

ِة الُْمْسِلِمنيَ ««««: : : : قالقالقالقال bئِم ِة الُْمْسِلِمنيَ َوِال^ bئِم ِة الُْمْسِلِمنيَ َوِال^ bئِم ِة الُْمْسِلِمنيَ َوِال^ bئِم     ª َª َª َªَ ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :   وهو القا وهو القا وهو القا وهو القامئمئمئمئ بأمور املسلمني، قال تعاىل بأمور املسلمني، قال تعاىل بأمور املسلمني، قال تعاىل بأمور املسلمني، قال تعاىل أالمئة مجع ٕامام أالمئة مجع ٕامام أالمئة مجع ٕامام أالمئة مجع ٕامام»»»»َوِال^
َاَاَاَا 22 ينَ     ̂اهي̂اهي̂اهي̂اهي22 ِ bينَ ا� ِ bينَ ا� ِ bينَ ا� ِ b̂اِطيُعـوا̂اِطيُعـوا̂اِطيُعـوا̂اِطيُعـوا    آَمنُواآَمنُواآَمنُواآَمنُوا    ا�     َ boا َ boا َ boا َ boُسـولَ     َو̂اِطيُعـواَو̂اِطيُعـواَو̂اِطيُعـواَو̂اِطيُعـوا    ا bُسـولَ الر bُسـولَ الر bُسـولَ الر bوووويليليلِيل ِ ِ ِ     الر ، ، ، ، ]]]]٥٥٥٥٩٩٩٩: : : : النـساءالنـساءالنـساءالنـساء[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِمـنُمكْ ِمـنُمكْ ِمـنُمكْ ِمـنُمكْ     اْال^ْمـرِ اْال^ْمـرِ اْال^ْمـرِ اْال^ْمـرِ     َواَواَواَوا    

        ....العلامء وأالمراءالعلامء وأالمراءالعلامء وأالمراءالعلامء وأالمراء: : : : ؤاوؤاوؤاوؤاويليليليل أالمر منمك عند ا أالمر منمك عند ا أالمر منمك عند ا أالمر منمك عند احملحملحملحملققني من ٔاهل العمل ٔاهنم مهققني من ٔاهل العمل ٔاهنم مهققني من ٔاهل العمل ٔاهنم مهققني من ٔاهل العمل ٔاهنم مه

عين اكن إالمام جيمع العـمل وجيمـع معـه إالمـارة، عين اكن إالمام جيمع العـمل وجيمـع معـه إالمـارة، عين اكن إالمام جيمع العـمل وجيمـع معـه إالمـارة، عين اكن إالمام جيمع العـمل وجيمـع معـه إالمـارة، 5ٔ555يب ٔيب ٔيب ٔيب وقدميا اكن العلامء مه أالمراء، يوقدميا اكن العلامء مه أالمراء، يوقدميا اكن العلامء مه أالمراء، يوقدميا اكن العلامء مه أالمراء، ي
بكر وبكر وبكر وبكر ومعمعمعمعر وع®ن وعر وع®ن وعر وع®ن وعر وع®ن وعيليليليل ومعاوية، اكنوا جيمعون العمل، و�� هـو ا�ي اكن يـص ومعاوية، اكنوا جيمعون العمل، و�� هـو ا�ي اكن يـص ومعاوية، اكنوا جيمعون العمل، و�� هـو ا�ي اكن يـص ومعاوية، اكنوا جيمعون العمل، و�� هـو ا�ي اكن يـصيليليليل    
2لناس، ٕامام املسلمني هو من يص2لناس، ٕامام املسلمني هو من يص2لناس، ٕامام املسلمني هو من يص2لناس، ٕامام املسلمني هو من يصيليليليل 2لناس وخيطـب ا 2لناس وخيطـب ا 2لناس وخيطـب ا 2لناس وخيطـب امجلمجلمجلمجلعـة ويقـودمه يف اجلهـاد، عـة ويقـودمه يف اجلهـاد، عـة ويقـودمه يف اجلهـاد، عـة ويقـودمه يف اجلهـاد، 

ل هذه ل هذه ل هذه ل هذه يفعل يفعل يفعل يفعل لكلكلكلك    يشيشيشيشء، اكن ٕاماما حبق، فلام توالت السـنون وضعف الناس عن محء، اكن ٕاماما حبق، فلام توالت السـنون وضعف الناس عن محء، اكن ٕاماما حبق، فلام توالت السـنون وضعف الناس عن محء، اكن ٕاماما حبق، فلام توالت السـنون وضعف الناس عن مح
أالمانة اكمê قسمت، فأصبح هناك من يتـوىل حاميـة وحيـاض اªWنـة ومه العلـامء أالمانة اكمê قسمت، فأصبح هناك من يتـوىل حاميـة وحيـاض اªWنـة ومه العلـامء أالمانة اكمê قسمت، فأصبح هناك من يتـوىل حاميـة وحيـاض اªWنـة ومه العلـامء أالمانة اكمê قسمت، فأصبح هناك من يتـوىل حاميـة وحيـاض اªWنـة ومه العلـامء 
وهناك أالمراء ا�ين عندمه القسط ا�ي يسريون به ٔامورمه من اªWنة ٔايًضا، ٔاي وهناك أالمراء ا�ين عندمه القسط ا�ي يسريون به ٔامورمه من اªWنة ٔايًضا، ٔاي وهناك أالمراء ا�ين عندمه القسط ا�ي يسريون به ٔامورمه من اªWنة ٔايًضا، ٔاي وهناك أالمراء ا�ين عندمه القسط ا�ي يسريون به ٔامورمه من اªWنة ٔايًضا، ٔاي 

، ٔالنـه ٔاحيـاw ، ٔالنـه ٔاحيـاw ، ٔالنـه ٔاحيـاw ، ٔالنـه ٔاحيـاw  فـاهام فـاهام فـاهام فـاهامكون كون كون كون ال يكون خاال يكون خاال يكون خاال يكون خايليليليل من اªWنة، ال يعرف  من اªWنة، ال يعرف  من اªWنة، ال يعرف  من اªWنة، ال يعرف يشيشيشيشء، ال هذه لء، ال هذه لء، ال هذه لء، ال هذه ليكيكيكيك ي ي ي ي
        .... أالمر املقصود هبم العلامء وأالمراء أالمر املقصود هبم العلامء وأالمراء أالمر املقصود هبم العلامء وأالمراء أالمر املقصود هبم العلامء وأالمراءسـيحسم بعسـيحسم بعسـيحسم بعسـيحسم بعضضضض املسائل، يبقى والة املسائل، يبقى والة املسائل، يبقى والة املسائل، يبقى والة

: : : :  وذ� كام عند مسمل من حديث ٔايب هريـرة وذ� كام عند مسمل من حديث ٔايب هريـرة وذ� كام عند مسمل من حديث ٔايب هريـرة وذ� كام عند مسمل من حديث ٔايب هريـرة::::لها فضل عظميلها فضل عظميلها فضل عظميلها فضل عظميوالنصيحة لوالة أالمر والنصيحة لوالة أالمر والنصيحة لوالة أالمر والنصيحة لوالة أالمر 
ٔان هللا يرٔان هللا يرٔان هللا يرٔان هللا يرىضىضىضىض لمك ثالثة، ير لمك ثالثة، ير لمك ثالثة، ير لمك ثالثة، يرىضىضىضىض لمك ٔان تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، ؤان تعتصموا  لمك ٔان تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، ؤان تعتصموا  لمك ٔان تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، ؤان تعتصموا  لمك ٔان تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، ؤان تعتصموا ««««

 ٔامـرw  ٔامـرw  ٔامـرw  ٔامـرw ، يبقى من و، يبقى من و، يبقى من و، يبقى من ويليليليل»»»»حببل هللا مجيعا وال تفرقوا، ؤان تناحصوا من واله هللا ٔامرحببل هللا مجيعا وال تفرقوا، ؤان تناحصوا من واله هللا ٔامرحببل هللا مجيعا وال تفرقوا، ؤان تناحصوا من واله هللا ٔامرحببل هللا مجيعا وال تفرقوا، ؤان تناحصوا من واله هللا ٔامرمكمكمكمك
سواء يف ٔامور اWوu ٔاو غريه ٔاو من ٔامور اªWنة من العلامء هلـم نـصيحة واجبـة يف سواء يف ٔامور اWوu ٔاو غريه ٔاو من ٔامور اªWنة من العلامء هلـم نـصيحة واجبـة يف سواء يف ٔامور اWوu ٔاو غريه ٔاو من ٔامور اªWنة من العلامء هلـم نـصيحة واجبـة يف سواء يف ٔامور اWوu ٔاو غريه ٔاو من ٔامور اªWنة من العلامء هلـم نـصيحة واجبـة يف 

        . . . . ٔاعناقنأاعناقنأاعناقنأاعناقنا

        ما ا�ي يشرتط يف وما ا�ي يشرتط يف وما ا�ي يشرتط يف وما ا�ي يشرتط يف ويليليليل أالمر؟ أالمر؟ أالمر؟ أالمر؟

فهذا احلديث يشرتط يف وفهذا احلديث يشرتط يف وفهذا احلديث يشرتط يف وفهذا احلديث يشرتط يف ويليليليل أالمر ٔان يكون مسلام، فـال يكـون و أالمر ٔان يكون مسلام، فـال يكـون و أالمر ٔان يكون مسلام، فـال يكـون و أالمر ٔان يكون مسلام، فـال يكـون ويليليليل أالمـر اكفـرا  أالمـر اكفـرا  أالمـر اكفـرا  أالمـر اكفـرا 
ِة الُْمـْسِلِمنيَ ««««: : : : ٔابًدا، ٔالنه قالٔابًدا، ٔالنه قالٔابًدا، ٔالنه قالٔابًدا، ٔالنه قال bئِم ِة الُْمـْسِلِمنيَ َوِال^ bئِم ِة الُْمـْسِلِمنيَ َوِال^ bئِم ِة الُْمـْسِلِمنيَ َوِال^ bئِم  مل جيعـل لل مل جيعـل لل مل جيعـل لل مل جيعـل للاكاكاكاكفـرين عـىل فـرين عـىل فـرين عـىل فـرين عـىل ----عـالعـالعـالعـالجـل و جـل و جـل و جـل و ----،ٔالن هللا ،ٔالن هللا ،ٔالن هللا ،ٔالن هللا »»»»َوِال^
        . . . . املاملاملاملؤؤؤؤمنني سمنني سمنني سمنني سببببياليالياليال

 ٔان تكون بطاعهتم يف احلق، ومعاونهتم عليه، واجلهاد معهم،  ٔان تكون بطاعهتم يف احلق، ومعاونهتم عليه، واجلهاد معهم،  ٔان تكون بطاعهتم يف احلق، ومعاونهتم عليه، واجلهاد معهم،  ٔان تكون بطاعهتم يف احلق، ومعاونهتم عليه، واجلهاد معهم، ....فكيف ننصح لفكيف ننصح لفكيف ننصح لفكيف ننصح لالالالٔالمراء؟ٔمراء؟ٔمراء؟ٔمراء؟



  العلمي اإلسالم شيخ ملعهد النووية األربعني من الثامن   الدرس تفريغ

 

١٢ العلمي اإلسالم شيخ معهد

ؤاداء الزاكة ٕالهيم، والتلطف معهم، والرتفق هبـم يف النـصح مـا ٔاقـاموا احلـق ودعـوا ؤاداء الزاكة ٕالهيم، والتلطف معهم، والرتفق هبـم يف النـصح مـا ٔاقـاموا احلـق ودعـوا ؤاداء الزاكة ٕالهيم، والتلطف معهم، والرتفق هبـم يف النـصح مـا ٔاقـاموا احلـق ودعـوا ؤاداء الزاكة ٕالهيم، والتلطف معهم، والرتفق هبـم يف النـصح مـا ٔاقـاموا احلـق ودعـوا 
، هـذا لكـه مـن ، هـذا لكـه مـن ، هـذا لكـه مـن ، هـذا لكـه مـن الناس ٕاليه، وحب اجالناس ٕاليه، وحب اجالناس ٕاليه، وحب اجالناس ٕاليه، وحب اج>>>>ع أالمة علهيم، وكراهية افرتاق أالمة علـهيمع أالمة علهيم، وكراهية افرتاق أالمة علـهيمع أالمة علهيم، وكراهية افرتاق أالمة علـهيمع أالمة علهيم، وكراهية افرتاق أالمة علـهيم

مراءٔمراء مراءٔ         . . . . النصيحة لالنصيحة لالنصيحة لالنصيحة لالالالٔالمراءٔ

ومن ٔاعظم نصحهم دفعهم عن ومن ٔاعظم نصحهم دفعهم عن ومن ٔاعظم نصحهم دفعهم عن ومن ٔاعظم نصحهم دفعهم عن :  :  :  :   ومن ٔاعظم نصحهم، نصح والة أالمر ومن ٔاعظم نصحهم، نصح والة أالمر ومن ٔاعظم نصحهم، نصح والة أالمر ومن ٔاعظم نصحهم، نصح والة أالمر::::يقول ابن يقول ابن يقول ابن يقول ابن جحجحجحجحرررر
الظمل 2ليت يه ٔاحسن، فأالمة مطالبة بدفع الظمل عـن أالمـراء 2لـيت يه ٔاحـسن، الظمل 2ليت يه ٔاحسن، فأالمة مطالبة بدفع الظمل عـن أالمـراء 2لـيت يه ٔاحـسن، الظمل 2ليت يه ٔاحسن، فأالمة مطالبة بدفع الظمل عـن أالمـراء 2لـيت يه ٔاحـسن، الظمل 2ليت يه ٔاحسن، فأالمة مطالبة بدفع الظمل عـن أالمـراء 2لـيت يه ٔاحـسن، 

 يـدعون  يـدعون  يـدعون  يـدعون �ومهنا ٔان من النصيحة اWعاء هلم ٕالصالح ٔامـرمه، يعـين اكن الـسلف ومهنا ٔان من النصيحة اWعاء هلم ٕالصالح ٔامـرمه، يعـين اكن الـسلف ومهنا ٔان من النصيحة اWعاء هلم ٕالصالح ٔامـرمه، يعـين اكن الـسلف ومهنا ٔان من النصيحة اWعاء هلم ٕالصالح ٔامـرمه، يعـين اكن الـسلف 
 ٔاهنم  ٔاهنم  ٔاهنم  ٔاهنم - - - - ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام- - - -  ٔانه ذكر عن بع ٔانه ذكر عن بع ٔانه ذكر عن بع ٔانه ذكر عن بعضضضض السلف  السلف  السلف  السلف 5ٔ555محد والفضيل ٔمحد والفضيل ٔمحد والفضيل ٔمحد والفضيل لوالة أالمر، حىتلوالة أالمر، حىتلوالة أالمر، حىتلوالة أالمر، حىت

        ....لو اكنت لنا دعوة لو اكنت لنا دعوة لو اكنت لنا دعوة لو اكنت لنا دعوة جمجمجمجمابة Wعوw هبا للسلطانابة Wعوw هبا للسلطانابة Wعوw هبا للسلطانابة Wعوw هبا للسلطان: : : : اكنوا يقولوناكنوا يقولوناكنوا يقولوناكنوا يقولون

، ٔالنـه ، ٔالنـه ، ٔالنـه ، ٔالنـه ٕاال ٕاذا اكن يف اWعوة ٕالهيم عالنية تزكية ملذههبم الباطـلٕاال ٕاذا اكن يف اWعوة ٕالهيم عالنية تزكية ملذههبم الباطـلٕاال ٕاذا اكن يف اWعوة ٕالهيم عالنية تزكية ملذههبم الباطـلٕاال ٕاذا اكن يف اWعوة ٕالهيم عالنية تزكية ملذههبم الباطـل: : : : ولكن هنا ٔاضع قيدولكن هنا ٔاضع قيدولكن هنا ٔاضع قيدولكن هنا ٔاضع قيد
ا ٔاو متريـرا ا ٔاو متريـرا ا ٔاو متريـرا ا ٔاو متريـرا ممممممممكن يكون واحد فاسـد ومفـسد، فـٕاذا دعـا هلـم العـامل اكن هـذا تـسويغكن يكون واحد فاسـد ومفـسد، فـٕاذا دعـا هلـم العـامل اكن هـذا تـسويغكن يكون واحد فاسـد ومفـسد، فـٕاذا دعـا هلـم العـامل اكن هـذا تـسويغكن يكون واحد فاسـد ومفـسد، فـٕاذا دعـا هلـم العـامل اكن هـذا تـسويغ

ٕاذن ندعو ٕاىل هٕاذن ندعو ٕاىل هٕاذن ندعو ٕاىل هٕاذن ندعو ٕاىل هؤؤؤؤالء ولكن ال الء ولكن ال الء ولكن ال الء ولكن ال ماذا نفعل؟ماذا نفعل؟ماذا نفعل؟ماذا نفعل؟ملذهبه الفاسد ا�ي يروجه عىل الناس، ملذهبه الفاسد ا�ي يروجه عىل الناس، ملذهبه الفاسد ا�ي يروجه عىل الناس، ملذهبه الفاسد ا�ي يروجه عىل الناس، 
        ....ندعو هلم ظاهرا ٕاذا اكن يف ذ� تسويغا ملذاههبم الباطê وهللا تعاىل ٔاعمل، ندعو هلم ظاهرا ٕاذا اكن يف ذ� تسويغا ملذاههبم الباطê وهللا تعاىل ٔاعمل، ندعو هلم ظاهرا ٕاذا اكن يف ذ� تسويغا ملذاههبم الباطê وهللا تعاىل ٔاعمل، ندعو هلم ظاهرا ٕاذا اكن يف ذ� تسويغا ملذاههبم الباطê وهللا تعاىل ٔاعمل، 

بتوقريمه وتبجيلهم وٕاحسان الظن هبم وحفبتوقريمه وتبجيلهم وٕاحسان الظن هبم وحفبتوقريمه وتبجيلهم وٕاحسان الظن هبم وحفبتوقريمه وتبجيلهم وٕاحسان الظن هبم وحفظظظظ غي غي غي غيببببهتم هتم هتم هتم     ::::النصيحة الواجبة للعلامء وذ�النصيحة الواجبة للعلامء وذ�النصيحة الواجبة للعلامء وذ�النصيحة الواجبة للعلامء وذ�
        ....، ، ، ، ضلهم وسـبقهم ونرصضلهم وسـبقهم ونرصضلهم وسـبقهم ونرصضلهم وسـبقهم ونرصهتهتهتهتم لم لم لم ل????ينينينينوسرت عوراوسرت عوراوسرت عوراوسرت عوراهتهتهتهتم ومعرفة ف م ومعرفة ف م ومعرفة ف م ومعرفة ف 

        . . . .  و�� ٔاw ٔاقول العلامء مه عقول أالمة ؤامة ال حترتم علام و�� ٔاw ٔاقول العلامء مه عقول أالمة ؤامة ال حترتم علام و�� ٔاw ٔاقول العلامء مه عقول أالمة ؤامة ال حترتم علام و�� ٔاw ٔاقول العلامء مه عقول أالمة ؤامة ال حترتم علامهئهئهئهئا ال حترتم عقولهاا ال حترتم عقولهاا ال حترتم عقولهاا ال حترتم عقولها

وختيل لو ٔان العامل غاب عن الساحة لكوختيل لو ٔان العامل غاب عن الساحة لكوختيل لو ٔان العامل غاب عن الساحة لكوختيل لو ٔان العامل غاب عن الساحة لكرثرثرثرثة ¼فتئات وا�م فيه، من سـيعمل الناس، ة ¼فتئات وا�م فيه، من سـيعمل الناس، ة ¼فتئات وا�م فيه، من سـيعمل الناس، ة ¼فتئات وا�م فيه، من سـيعمل الناس، 
من سريشدمه ٕاىل اخلري، وحنن حنتاج يف هذه أالمن سريشدمه ٕاىل اخلري، وحنن حنتاج يف هذه أالمن سريشدمه ٕاىل اخلري، وحنن حنتاج يف هذه أالمن سريشدمه ٕاىل اخلري، وحنن حنتاج يف هذه أالززززمنة ٕاىل كتائب، عندw قصور يف منة ٕاىل كتائب، عندw قصور يف منة ٕاىل كتائب، عندw قصور يف منة ٕاىل كتائب، عندw قصور يف 

لعدد، ختيل لو ٔاننا ذكرw لعدد، ختيل لو ٔاننا ذكرw لعدد، ختيل لو ٔاننا ذكرw لعدد، ختيل لو ٔاننا ذكرw مكمكمكمك عـامل يرجـع ٕالـهيم يف الفتـوى وتـسـتطيع ٔان ترجـع ٕالـهيم  عـامل يرجـع ٕالـهيم يف الفتـوى وتـسـتطيع ٔان ترجـع ٕالـهيم  عـامل يرجـع ٕالـهيم يف الفتـوى وتـسـتطيع ٔان ترجـع ٕالـهيم  عـامل يرجـع ٕالـهيم يف الفتـوى وتـسـتطيع ٔان ترجـع ٕالـهيم اااا
 مليون نسمة،  مليون نسمة،  مليون نسمة،  مليون نسمة، مكمكمكمك من العلـامء حنتـاج، فـٕاذا ذل  من العلـامء حنتـاج، فـٕاذا ذل  من العلـامء حنتـاج، فـٕاذا ذل  من العلـامء حنتـاج، فـٕاذا ذل ٩٠٩٠٩٠٩٠وتثق فهيم، وحنن موتثق فهيم، وحنن موتثق فهيم، وحنن موتثق فهيم، وحنن مثثثثًال يف مرص ًال يف مرص ًال يف مرص ًال يف مرص 

ٔاحدمه هل نسقطه متاما ٔاو نقول ٕاهنا ذu ولكـن A فـضل وA تقـدمي وهكـذا، هـذه ٔاحدمه هل نسقطه متاما ٔاو نقول ٕاهنا ذu ولكـن A فـضل وA تقـدمي وهكـذا، هـذه ٔاحدمه هل نسقطه متاما ٔاو نقول ٕاهنا ذu ولكـن A فـضل وA تقـدمي وهكـذا، هـذه ٔاحدمه هل نسقطه متاما ٔاو نقول ٕاهنا ذu ولكـن A فـضل وA تقـدمي وهكـذا، هـذه 
        ....ٔامور البد من ¼نٔامور البد من ¼نٔامور البد من ¼نٔامور البد من ¼نتتتتباه لهاباه لهاباه لهاباه لها
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        :::: يقول يقول يقول يقول----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----العقيدة، عقيدة إالمام الطحاوي العقيدة، عقيدة إالمام الطحاوي العقيدة، عقيدة إالمام الطحاوي العقيدة، عقيدة إالمام الطحاوي و�� يف و�� يف و�� يف و�� يف 

 وعلامء السلف من السابقني ومن بعدمه من التابعني ٔاهل  وعلامء السلف من السابقني ومن بعدمه من التابعني ٔاهل  وعلامء السلف من السابقني ومن بعدمه من التابعني ٔاهل  وعلامء السلف من السابقني ومن بعدمه من التابعني ٔاهل """"من من من من مضمضمضمضن ¼عتقادات ن ¼عتقادات ن ¼عتقادات ن ¼عتقادات """"
اخلري وأالاخلري وأالاخلري وأالاخلري وأالثثثثر ؤاهل الفقه والنظر ال يذكرون ٕاال 2ر ؤاهل الفقه والنظر ال يذكرون ٕاال 2ر ؤاهل الفقه والنظر ال يذكرون ٕاال 2ر ؤاهل الفقه والنظر ال يذكرون ٕاال 2مجلمجلمجلمجليل ومن ذكرمه بـسوء فهـو عـىل يل ومن ذكرمه بـسوء فهـو عـىل يل ومن ذكرمه بـسوء فهـو عـىل يل ومن ذكرمه بـسوء فهـو عـىل 

        . . . . """"غري سغري سغري سغري سببببيليليليل

        ....ن صاحلا وهو يقع يف الصاحلنين صاحلا وهو يقع يف الصاحلنين صاحلا وهو يقع يف الصاحلنين صاحلا وهو يقع يف الصاحلنيكفى 2ملرء رشا ٔاال يكوكفى 2ملرء رشا ٔاال يكوكفى 2ملرء رشا ٔاال يكوكفى 2ملرء رشا ٔاال يكو:  :  :  :   ما� بن دينار ما� بن دينار ما� بن دينار ما� بن دينارو�� يقولو�� يقولو�� يقولو�� يقول

        ....حلوم العلامء مسمومة من حلوم العلامء مسمومة من حلوم العلامء مسمومة من حلوم العلامء مسمومة من مشمشمشمشها مرض ومن ٔالكها ماتها مرض ومن ٔالكها ماتها مرض ومن ٔالكها ماتها مرض ومن ٔالكها مات    ::::ويقول إالمام ٔامحدويقول إالمام ٔامحدويقول إالمام ٔامحدويقول إالمام ٔامحد

        ....املسلمني؟املسلمني؟املسلمني؟املسلمني؟    لعامةلعامةلعامةلعامة    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    معىنمعىنمعىنمعىن    ماماماما

مْ ««««: : : : قالقالقالقال     ِهتِ bمْ َوعَام ِهتِ bمْ َوعَام ِهتِ bمْ َوعَام ِهتِ bالنصيحة لعامة املسلمني، العامـة مه عامـة النـاس مـا عـدا أالمئـة، النصيحة لعامة املسلمني، العامـة مه عامـة النـاس مـا عـدا أالمئـة، النصيحة لعامة املسلمني، العامـة مه عامـة النـاس مـا عـدا أالمئـة، النصيحة لعامة املسلمني، العامـة مه عامـة النـاس مـا عـدا أالمئـة، » » » » َوعَام

، َوِلِكتَاِبــهِ ««««: : : :  قــال قــال قــال قــال�والنــصيحة النــيب والنــصيحة النــيب والنــصيحة النــيب والنــصيحة النــيب  ِ boِ َِوِلِكتَاِبــه ، ِ boِ َِوِلِكتَاِبــه ، ِ boِ َِوِلِكتَاِبــه ، ِ boِ َــِة الُْمــْسِلِمني bئِم ، َوِال^ ِAِــِة الُْمــْسِلِمنيَ ، َوِلَرُســو bئِم ، َوِال^ ِAِــِة الُْمــْسِلِمنيَ ، َوِلَرُســو bئِم ، َوِال^ ِAِــِة الُْمــْسِلِمنيَ ، َوِلَرُســو bئِم ، َوِال^ ِAِمل يقــل مل يقــل مل يقــل مل يقــل » » » » ، َوِلَرُســو
مْ ««««: : : : ولعامهتم، ٕاولعامهتم، ٕاولعامهتم، ٕاولعامهتم، ٕامنمنمنمنا قالا قالا قالا قال ِهتِ bمْ َوعَام ِهتِ bمْ َوعَام ِهتِ bمْ َوعَام ِهتِ bملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ » » » » َوعَام        

ٔالن العامة تبع للعلامء، وتبع لٔالن العامة تبع للعلامء، وتبع لٔالن العامة تبع للعلامء، وتبع لٔالن العامة تبع للعلامء، وتبع لالالالٔالمئة، ٔالن العامة اكٔالتباع، ليس هلم اسـتقاللية، و�� ٔمئة، ٔالن العامة اكٔالتباع، ليس هلم اسـتقاللية، و�� ٔمئة، ٔالن العامة اكٔالتباع، ليس هلم اسـتقاللية، و�� ٔمئة، ٔالن العامة اكٔالتباع، ليس هلم اسـتقاللية، و�� 
        . . . . دخلوا يف النصيحة تبع لهدخلوا يف النصيحة تبع لهدخلوا يف النصيحة تبع لهدخلوا يف النصيحة تبع لهؤؤؤؤالءالءالءالء

        ....عامة املسلمني؟عامة املسلمني؟عامة املسلمني؟عامة املسلمني؟لللل    كيفكيفكيفكيف

ه العقيـدة والعبـادة واملعـامê، ؤان يعلمـوا ٔامـور اWيـن ه العقيـدة والعبـادة واملعـامê، ؤان يعلمـوا ٔامـور اWيـن ه العقيـدة والعبـادة واملعـامê، ؤان يعلمـوا ٔامـور اWيـن ه العقيـدة والعبـادة واملعـامê، ؤان يعلمـوا ٔامـور اWيـن  ٔان يرشدوا ٕاىل مـا تـصح بـ ٔان يرشدوا ٕاىل مـا تـصح بـ ٔان يرشدوا ٕاىل مـا تـصح بـ ٔان يرشدوا ٕاىل مـا تـصح بـ
واWنيا والعمل عىل عدم مـواقعهتم للمحـارم، وكـذ� ٔايـضا ٔان حنـب هلـم مـا حنـب واWنيا والعمل عىل عدم مـواقعهتم للمحـارم، وكـذ� ٔايـضا ٔان حنـب هلـم مـا حنـب واWنيا والعمل عىل عدم مـواقعهتم للمحـارم، وكـذ� ٔايـضا ٔان حنـب هلـم مـا حنـب واWنيا والعمل عىل عدم مـواقعهتم للمحـارم، وكـذ� ٔايـضا ٔان حنـب هلـم مـا حنـب 

        ....ٔالنفسـنا ؤان نكره هلم ما نكره ٔالنفسـنا، ٔان نفرح لفرٔالنفسـنا ؤان نكره هلم ما نكره ٔالنفسـنا، ٔان نفرح لفرٔالنفسـنا ؤان نكره هلم ما نكره ٔالنفسـنا، ٔان نفرح لفرٔالنفسـنا ؤان نكره هلم ما نكره ٔالنفسـنا، ٔان نفرح لفرEEEEم ؤان حنزن حلزهنمم ؤان حنزن حلزهنمم ؤان حنزن حلزهنمم ؤان حنزن حلزهنم

ي عـن اي عـن اي عـن اي عـن ا::::وكذ� من النصيحة للعواموكذ� من النصيحة للعواموكذ� من النصيحة للعواموكذ� من النصيحة للعوام ملنكـر ؤان ملنكـر ؤان ملنكـر ؤان ملنكـر ؤان  الرفق هبم يف أالمر 2ملعروف والهن الرفق هبم يف أالمر 2ملعروف والهن الرفق هبم يف أالمر 2ملعروف والهن الرفق هبم يف أالمر 2ملعروف والهنــــ
        . . . . يكون حمبة ٕايكون حمبة ٕايكون حمبة ٕايكون حمبة ٕاززززاu يه املقدمة ليس قتل املرياu يه املقدمة ليس قتل املرياu يه املقدمة ليس قتل املرياu يه املقدمة ليس قتل املريضضضض كام يفعل بع كام يفعل بع كام يفعل بع كام يفعل بعضضضض ه ه ه هؤؤؤؤالءالءالءالء

، اكن ، اكن ، اكن ، اكن و�� اكن يقول عبد املو�� اكن يقول عبد املو�� اكن يقول عبد املو�� اكن يقول عبد امل���� بن  بن  بن  بن معمعمعمعر بن عبد العزيز رمحة هللا عليه وعىل ٔابيـهر بن عبد العزيز رمحة هللا عليه وعىل ٔابيـهر بن عبد العزيز رمحة هللا عليه وعىل ٔابيـهر بن عبد العزيز رمحة هللا عليه وعىل ٔابيـه
وددت لو ٔان هذا اخللق ٔاطاعوا هللا ؤان محلي قرض 2ملقاريوددت لو ٔان هذا اخللق ٔاطاعوا هللا ؤان محلي قرض 2ملقاريوددت لو ٔان هذا اخللق ٔاطاعوا هللا ؤان محلي قرض 2ملقاريوددت لو ٔان هذا اخللق ٔاطاعوا هللا ؤان محلي قرض 2ملقاريضضضض، يعين يقـول ، يعين يقـول ، يعين يقـول ، يعين يقـول : : : : يقوليقوليقوليقول

 كبـري للعامـة، و�� ٔا كبـري للعامـة، و�� ٔا كبـري للعامـة، و�� ٔا كبـري للعامـة، و�� ٔاثثثثـر الــر الــر الــر الـرضرضرضرضب هـذا ب هـذا ب هـذا ب هـذا لو فعل ذ� ولكن اخللق هذا عنده نـصحلو فعل ذ� ولكن اخللق هذا عنده نـصحلو فعل ذ� ولكن اخللق هذا عنده نـصحلو فعل ذ� ولكن اخللق هذا عنده نـصح
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املثل، يعين يذكر ٔان بعاملثل، يعين يذكر ٔان بعاملثل، يعين يذكر ٔان بعاملثل، يعين يذكر ٔان بعضضضض الصحابة ٔارسل خادمه ليشرتي A شيئًا فاشرتاه بنـصف  الصحابة ٔارسل خادمه ليشرتي A شيئًا فاشرتاه بنـصف  الصحابة ٔارسل خادمه ليشرتي A شيئًا فاشرتاه بنـصف  الصحابة ٔارسل خادمه ليشرتي A شيئًا فاشرتاه بنـصف 
مثمثمثمثنه وعاد فرحاw 2لنرص ٔاظن هـو جريـر بـن عبـد هللا، فلـام رجـع ٕاىل جريـر وقـال نه وعاد فرحاw 2لنرص ٔاظن هـو جريـر بـن عبـد هللا، فلـام رجـع ٕاىل جريـر وقـال نه وعاد فرحاw 2لنرص ٔاظن هـو جريـر بـن عبـد هللا، فلـام رجـع ٕاىل جريـر وقـال نه وعاد فرحاw 2لنرص ٔاظن هـو جريـر بـن عبـد هللا، فلـام رجـع ٕاىل جريـر وقـال 
اشرتيت وهذا متبقي، قال اشرتيت اشرتيت وهذا متبقي، قال اشرتيت اشرتيت وهذا متبقي، قال اشرتيت اشرتيت وهذا متبقي، قال اشرتيت ممممممممن؟ قال من فـالن، فـذهب ٕاليـه وقـال خـذ ن؟ قال من فـالن، فـذهب ٕاليـه وقـال خـذ ن؟ قال من فـالن، فـذهب ٕاليـه وقـال خـذ ن؟ قال من فـالن، فـذهب ٕاليـه وقـال خـذ 

ٔالن wقتك تساوي ٔالن wقتك تساوي ٔالن wقتك تساوي ٔالن wقتك تساوي مثمثمثمثاااامنمنمنمنائة وهـذا الغـالم اشـرتاها منـك ائة وهـذا الغـالم اشـرتاها منـك ائة وهـذا الغـالم اشـرتاها منـك ائة وهـذا الغـالم اشـرتاها منـك : : : : وملا؟ قالوملا؟ قالوملا؟ قالوملا؟ قال: : : : الالالالهذا املال، قهذا املال، قهذا املال، قهذا املال، ق
ولكنـين عاهـدت النـيب عـىل النـصيحة لـولكنـين عاهـدت النـيب عـىل النـصيحة لـولكنـين عاهـدت النـيب عـىل النـصيحة لـولكنـين عاهـدت النـيب عـىل النـصيحة لـلكلكلكلك    : : : : ولكين قد بعت، قـالولكين قد بعت، قـالولكين قد بعت، قـالولكين قد بعت، قـال: : : : بأربعامئة، قالبأربعامئة، قالبأربعامئة، قالبأربعامئة، قال

مسمل، مسمل، مسمل، مسمل، مفمفمفمفن النـصيحة ال ٔاغـشك، ٔان ٔاخلـص � ٕارادة اخلـري بـك وٕارادة اخلـري ٔاال ن النـصيحة ال ٔاغـشك، ٔان ٔاخلـص � ٕارادة اخلـري بـك وٕارادة اخلـري ٔاال ن النـصيحة ال ٔاغـشك، ٔان ٔاخلـص � ٕارادة اخلـري بـك وٕارادة اخلـري ٔاال ن النـصيحة ال ٔاغـشك، ٔان ٔاخلـص � ٕارادة اخلـري بـك وٕارادة اخلـري ٔاال 
ن حيب التاجر املسمل ن حيب التاجر املسمل ن حيب التاجر املسمل ن حيب التاجر املسمل ٔاغشك، ختيل لو ٔان هذه النصيحة موجودة، النصيحة مٔاغشك، ختيل لو ٔان هذه النصيحة موجودة، النصيحة مٔاغشك، ختيل لو ٔان هذه النصيحة موجودة، النصيحة مٔاغشك، ختيل لو ٔان هذه النصيحة موجودة، النصيحة مثثثثًال أ ًال أ ًال أ ًال أ 

ب اخلري لهب اخلري لهب اخلري لهب اخلري لهؤؤؤؤالء الء الء الء ٔان يرخص السعر ولو جاء عىل بضاعته، هذه من النصيحة، ٔان حئان يرخص السعر ولو جاء عىل بضاعته، هذه من النصيحة، ٔان حئان يرخص السعر ولو جاء عىل بضاعته، هذه من النصيحة، ٔان حئان يرخص السعر ولو جاء عىل بضاعته، هذه من النصيحة، ٔان حي
        . . . . ، فهذا لكه من 2ب النصح A ٕارادة اخلري ٔالبناء العوام، فهذا لكه من 2ب النصح A ٕارادة اخلري ٔالبناء العوام، فهذا لكه من 2ب النصح A ٕارادة اخلري ٔالبناء العوام، فهذا لكه من 2ب النصح A ٕارادة اخلري ٔالبناء العوامالعوام املسلمنيالعوام املسلمنيالعوام املسلمنيالعوام املسلمني

: : : :  كام عنـد البخـاري معلقـا رواه ٔامحـد كام عنـد البخـاري معلقـا رواه ٔامحـد كام عنـد البخـاري معلقـا رواه ٔامحـد كام عنـد البخـاري معلقـا رواه ٔامحـد� لقول النيب  لقول النيب  لقول النيب  لقول النيب ::::النصيحة ٔايًضا يف ¼سالنصيحة ٔايًضا يف ¼سالنصيحة ٔايًضا يف ¼سالنصيحة ٔايًضا يف ¼ستتتتشارةشارةشارةشارة
        ، ، ، ، »»»» فلينصح A فلينصح A فلينصح A فلينصح Aٕاذا اسٕاذا اسٕاذا اسٕاذا استتتتنصح ٔاحدنصح ٔاحدنصح ٔاحدنصح ٔاحدمكمكمكمك ٔاخاه ٔاخاه ٔاخاه ٔاخاه««««

ي عن املنكري عن املنكري عن املنكري عن املنكر         ::::آداب للناحص وخاصة يف آداب للناحص وخاصة يف آداب للناحص وخاصة يف آداب للناحص وخاصة يف جمجمجمجمال أالمر 2ملعروف والهنال أالمر 2ملعروف والهنال أالمر 2ملعروف والهنال أالمر 2ملعروف والهنــــ

¼بتعــاد عــن النــصيحة يف العلــن، ٔانــت تنــصحه، حنــن قلنــا ٕان النــاحص ٔان ¼بتعــاد عــن النــصيحة يف العلــن، ٔانــت تنــصحه، حنــن قلنــا ٕان النــاحص ٔان ¼بتعــاد عــن النــصيحة يف العلــن، ٔانــت تنــصحه، حنــن قلنــا ٕان النــاحص ٔان ¼بتعــاد عــن النــصيحة يف العلــن، ٔانــت تنــصحه، حنــن قلنــا ٕان النــاحص ٔان : : : : أالولأالولأالولأالول
حيدث ٔان تمل شعث ٔاخيك هذا الثقب، القـصور ا�ي فيـه، ٔانـت تريـد ٔان جتـربه حيدث ٔان تمل شعث ٔاخيك هذا الثقب، القـصور ا�ي فيـه، ٔانـت تريـد ٔان جتـربه حيدث ٔان تمل شعث ٔاخيك هذا الثقب، القـصور ا�ي فيـه، ٔانـت تريـد ٔان جتـربه حيدث ٔان تمل شعث ٔاخيك هذا الثقب، القـصور ا�ي فيـه، ٔانـت تريـد ٔان جتـربه 

        : : : : ن الشافعي يقول، ٔابيات Aن الشافعي يقول، ٔابيات Aن الشافعي يقول، ٔابيات Aن الشافعي يقول، ٔابيات Aوهذا املطلوب يبقى ال تفضحه عىل املوهذا املطلوب يبقى ال تفضحه عىل املوهذا املطلوب يبقى ال تفضحه عىل املوهذا املطلوب يبقى ال تفضحه عىل املالالالٔال، و�� اكٔ، و�� اكٔ، و�� اكٔ، و�� اك
ـــــٕان ـــــٕانف ـــــٕانف ـــــٕانف ـــــصح    ف ـــــصحالن ـــــصحالن ـــــصحالن ـــــني    الن ـــــنيب ـــــنيب ـــــنيب ـــــاس    ب ـــــاسالن ـــــاسالن ـــــاسالن ـــــوع    الن ـــــوعن ـــــوعن ـــــوعن         ن

        
        اســــــــاســــــــاســــــــاســــــــ>>>>عهعهعهعه    ٔارٔارٔارٔارىضىضىضىض    الالالال    التـــــــوبيالتـــــــوبيالتـــــــوبيالتـــــــوبيخخخخ    مـــــــنمـــــــنمـــــــنمـــــــن        

 ٔان جيتنب الناحص أالسلوب املبارش يف النقد ما اســتطاع ٕاىل ذ� سـ ٔان جيتنب الناحص أالسلوب املبارش يف النقد ما اســتطاع ٕاىل ذ� سـ ٔان جيتنب الناحص أالسلوب املبارش يف النقد ما اســتطاع ٕاىل ذ� سـ ٔان جيتنب الناحص أالسلوب املبارش يف النقد ما اســتطاع ٕاىل ذ� سـببببيال، يال، يال، يال، ::::الثاينالثاينالثاينالثاين        

ما 2ل ٔاقوام يفعلون كذا، ولعل الفاعـل ما 2ل ٔاقوام يفعلون كذا، ولعل الفاعـل ما 2ل ٔاقوام يفعلون كذا، ولعل الفاعـل ما 2ل ٔاقوام يفعلون كذا، ولعل الفاعـل : : : :  اكن ٕاذا رٔاي ما يعيب قام وقال اكن ٕاذا رٔاي ما يعيب قام وقال اكن ٕاذا رٔاي ما يعيب قام وقال اكن ٕاذا رٔاي ما يعيب قام وقال�النيب النيب النيب النيب 
        . . . . د والتذكري من بعد هذا ٔاوىل ؤافضلد والتذكري من بعد هذا ٔاوىل ؤافضلد والتذكري من بعد هذا ٔاوىل ؤافضلد والتذكري من بعد هذا ٔاوىل ؤافضلٔامامه، ملاذا؟ ٔالن ¼بتعأامامه، ملاذا؟ ٔالن ¼بتعأامامه، ملاذا؟ ٔالن ¼بتعأامامه، ملاذا؟ ٔالن ¼بتعا

اِس     َوقُولُـواَوقُولُـواَوقُولُـواَوقُولُـوا    ﴿﴿﴿﴿: : : :  قـال قـال قـال قـال----ســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىلســبحانه وتعـاىل،،،،اختيار الصيغة املناســبة للتوجيهاختيار الصيغة املناســبة للتوجيهاختيار الصيغة املناســبة للتوجيهاختيار الصيغة املناســبة للتوجيه: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث bاِس ِللنـ bاِس ِللنـ bاِس ِللنـ bِللنـ    

نًا نًاُحــسـْ نًاُحــسـْ نًاُحــسـْ ــل    ، ﴿، ﴿، ﴿، ﴿]]]]٨٣٨٣٨٣٨٣: : : : البقــرةالبقــرةالبقــرةالبقــرة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ ُحــسـْ ــلَوقُ ــلَوقُ ــلَوقُ ــاِدي    َوقُ ِِّعَب ــاِديل ِِّعَب ــاِديل ِِّعَب ــاِديل ِِّعَب bــِيت     يَُقولُــوايَُقولُــوايَُقولُــوايَُقولُــوا    ل bــِيت ال bــِيت ال bــِيت ال نb ﴿﴿﴿﴿    ملــاذا؟ملــاذا؟ملــاذا؟ملــاذا؟    ﴾﴾﴾﴾̂اْحــَسنُ ̂اْحــَسنُ ̂اْحــَسنُ ̂اْحــَسنُ     ِيهَ ِيهَ ِيهَ ِيهَ     ال
ß
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  العلمي اإلسالم شيخ ملعهد النووية األربعني من الثامن   الدرس تفريغ

 

١٥ العلمي اإلسالم شيخ معهد

ْيَطانَ  bــشـ ْيَطانَ ال bــشـ ْيَطانَ ال bــشـ ْيَطانَ ال bــشـ َــَزنيَــزنَغغغغُ ُ ُ ُ     ال َــَزني َــَزني ــَهنُمْ     ي ــَهنُمْ بَيْ ــَهنُمْ بَيْ ــَهنُمْ بَيْ ــاظظظظ، و�� انظــر ، و�� انظــر ، و�� انظــر ، و�� انظــر فالفالفالفال] ] ] ] ٥٣٥٣٥٣٥٣: : : : إالرساءإالرساءإالرساءإالرساء[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ بَيْ ــد مــن انتقــاء أاللف ــاب ــد مــن انتقــاء أاللف ــاب ــد مــن انتقــاء أاللف ــاب ــد مــن انتقــاء أاللف ب

    َهـلْ َهـلْ َهـلْ َهـلْ     ﴿﴿﴿﴿: : : :  ملا عرض أالمر عـىل اخلـ ملا عرض أالمر عـىل اخلـ ملا عرض أالمر عـىل اخلـ ملا عرض أالمر عـىل اخلـرضرضرضرض يف ٔان يـتعمل منـه قـال يف ٔان يـتعمل منـه قـال يف ٔان يـتعمل منـه قـال يف ٔان يـتعمل منـه قـال�لسـيدw مولسـيدw مولسـيدw مولسـيدw موىسىسىسىس    

bِبُعكَ  bِبُعكَ ̂ات bِبُعكَ ̂ات bِبُعكَ ̂ات َِّمـنِ     ̂ان̂ان̂ان̂ان    عَـَىل عَـَىل عَـَىل عَـَىل     ̂ات َِّمـنِ تَُعل َِّمـنِ تَُعل َِّمـنِ تَُعل ـا    تَُعل bـاِمم bـاِمم bـاِمم bِّْمـَت     ِمم ِّْمـَت عُل ِّْمـَت عُل ِّْمـَت عُل ، مل يقـل A ٔاw مـو، مل يقـل A ٔاw مـو، مل يقـل A ٔاw مـو، مل يقـل A ٔاw مـوىسىسىسىس    ]]]]٦٦٦٦٦٦٦٦: : : : الكهـفالكهـفالكهـفالكهـف[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ ُرْشـًداُرْشـًداُرْشـًداُرْشـًدا    عُل
املـشاورة املـشاورة املـشاورة املـشاورة ٔافضل ٔاهل ٔافضل ٔاهل ٔافضل ٔاهل ٔافضل ٔاهل ززززماين ٔاريد ٔان ٔاتعمل منـك، مل يقـل A ذ�، ٔاماين ٔاريد ٔان ٔاتعمل منـك، مل يقـل A ذ�، ٔاماين ٔاريد ٔان ٔاتعمل منـك، مل يقـل A ذ�، ٔاماين ٔاريد ٔان ٔاتعمل منـك، مل يقـل A ذ�، ٔاKKKKهـا يف صـورة هـا يف صـورة هـا يف صـورة هـا يف صـورة 

5ٔ555نه يشاوره، هل ٔاتبعك؟ ٔنه يشاوره، هل ٔاتبعك؟ ٔنه يشاوره، هل ٔاتبعك؟ ٔنه يشاوره، هل ٔاتبعك؟ جفجفجفجفعـل A مـساحة، فهـذا مـن أالدب، فكـذ� اختيـار عـل A مـساحة، فهـذا مـن أالدب، فكـذ� اختيـار عـل A مـساحة، فهـذا مـن أالدب، فكـذ� اختيـار عـل A مـساحة، فهـذا مـن أالدب، فكـذ� اختيـار 
        ....الصيغة املناسـبة للتوجيهالصيغة املناسـبة للتوجيهالصيغة املناسـبة للتوجيهالصيغة املناسـبة للتوجيه

 ٔالن بعـ ٔالن بعـ ٔالن بعـ ٔالن بعـضضضض    ،،،،وكذ� ٔايًضا اجتنـاب الرتكـوكذ� ٔايًضا اجتنـاب الرتكـوكذ� ٔايًضا اجتنـاب الرتكـوكذ� ٔايًضا اجتنـاب الرتكـزيزيزيزي عـىل الـسلبيات دون احلـسـنات عـىل الـسلبيات دون احلـسـنات عـىل الـسلبيات دون احلـسـنات عـىل الـسلبيات دون احلـسـنات    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع
الناس يسلط الضوء عىل السيئات فقط، ٔانت كذا ؤانت كـذا ؤانـت كـذا، فالبـد الناس يسلط الضوء عىل السيئات فقط، ٔانت كذا ؤانت كـذا ؤانـت كـذا، فالبـد الناس يسلط الضوء عىل السيئات فقط، ٔانت كذا ؤانت كـذا ؤانـت كـذا، فالبـد الناس يسلط الضوء عىل السيئات فقط، ٔانت كذا ؤانت كـذا ؤانـت كـذا، فالبـد 

ات،، لعـل قـصده حصـيح ولكـن ٔاخطـأ، تقـول ٔاw ٔاعـمل ٔان ات،، لعـل قـصده حصـيح ولكـن ٔاخطـأ، تقـول ٔاw ٔاعـمل ٔان ات،، لعـل قـصده حصـيح ولكـن ٔاخطـأ، تقـول ٔاw ٔاعـمل ٔان ات،، لعـل قـصده حصـيح ولكـن ٔاخطـأ، تقـول ٔاw ٔاعـمل ٔان من الرتكمن الرتكمن الرتكمن الرتكزيزيزيزي عىل احلـسـن عىل احلـسـن عىل احلـسـن عىل احلـسـن

 مـع الرجـل  مـع الرجـل  مـع الرجـل  مـع الرجـل �قصدك حصيح ولكنك ٔاخطأت يف كذا وكذا، وهذا كام فعل النـيب قصدك حصيح ولكنك ٔاخطأت يف كذا وكذا، وهذا كام فعل النـيب قصدك حصيح ولكنك ٔاخطأت يف كذا وكذا، وهذا كام فعل النـيب قصدك حصيح ولكنك ٔاخطأت يف كذا وكذا، وهذا كام فعل النـيب 

 لكام دخل ارجع فصل، ارجع فصل، ارجع  لكام دخل ارجع فصل، ارجع فصل، ارجع  لكام دخل ارجع فصل، ارجع فصل، ارجع  لكام دخل ارجع فصل، ارجع فصل، ارجع �ا�ي اكن يصا�ي اكن يصا�ي اكن يصا�ي اكن يصيليليليل دون طمأنينة، النيب  دون طمأنينة، النيب  دون طمأنينة، النيب  دون طمأنينة، النيب 
فصل، ٔالنك مل تصل بلطـف، وقـال لفصل، ٔالنك مل تصل بلطـف، وقـال لفصل، ٔالنك مل تصل بلطـف، وقـال لفصل، ٔالنك مل تصل بلطـف، وقـال لالالالالٓخـر ا�ي دخـل فـصىل خلـف الـصف ٓخـر ا�ي دخـل فـصىل خلـف الـصف ٓخـر ا�ي دخـل فـصىل خلـف الـصف ٓخـر ا�ي دخـل فـصىل خلـف الـصف مثمثمثمث    

ززززادك هللا حرصا ادك هللا حرصا ادك هللا حرصا ادك هللا حرصا ««««: : : : دب يف أالرض وقد احتفزه النفس، قال Aدب يف أالرض وقد احتفزه النفس، قال Aدب يف أالرض وقد احتفزه النفس، قال Aدب يف أالرض وقد احتفزه النفس، قال Aدخل مدخل مدخل مدخل مرسرسرسرسعا وهو يعا وهو يعا وهو يعا وهو ي
، اكن مـن املمكـن ٔان يقـول A مـا ا�ي فعلتـه ونفـسك ؤانـت ال تعـرف ، اكن مـن املمكـن ٔان يقـول A مـا ا�ي فعلتـه ونفـسك ؤانـت ال تعـرف ، اكن مـن املمكـن ٔان يقـول A مـا ا�ي فعلتـه ونفـسك ؤانـت ال تعـرف ، اكن مـن املمكـن ٔان يقـول A مـا ا�ي فعلتـه ونفـسك ؤانـت ال تعـرف »»»»وال تعدوال تعدوال تعدوال تعد

ززززادك هللا حرصـا، ٔالنـه عـمل ٔانـه ادك هللا حرصـا، ٔالنـه عـمل ٔانـه ادك هللا حرصـا، ٔالنـه عـمل ٔانـه ادك هللا حرصـا، ٔالنـه عـمل ٔانـه : : : : تصتصتصتصيليليليل وهذا يضايقك، ٕا وهذا يضايقك، ٕا وهذا يضايقك، ٕا وهذا يضايقك، ٕامنمنمنمنا دعا A يف البداية، قالا دعا A يف البداية، قالا دعا A يف البداية، قالا دعا A يف البداية، قال
        . . . . حريص، ٔالقى الضوء عىل احلسـنات حريص، ٔالقى الضوء عىل احلسـنات حريص، ٔالقى الضوء عىل احلسـنات حريص، ٔالقى الضوء عىل احلسـنات مثمثمثمث ذكر السيئات ذكر السيئات ذكر السيئات ذكر السيئات

ع الع الع الع اللكلكلكلك، حىت مع الزوجة، ٔالن بع، حىت مع الزوجة، ٔالن بع، حىت مع الزوجة، ٔالن بع، حىت مع الزوجة، ٔالن بعضضضض الناس يسلط الضوء عـىل اجلـزء  الناس يسلط الضوء عـىل اجلـزء  الناس يسلط الضوء عـىل اجلـزء  الناس يسلط الضوء عـىل اجلـزء ٔانت تعلمها مٔانت تعلمها مٔانت تعلمها مٔانت تعلمها م
 م م م مؤؤؤؤمن من من من ككككال يفر ال يفر ال يفر ال يفر « « « « السـالسـالسـالسـPPPP، ؤاw ٔاقول ما من امرٔاة وال رجل ٕاال وفيه جزء غري مرشق، ، ؤاw ٔاقول ما من امرٔاة وال رجل ٕاال وفيه جزء غري مرشق، ، ؤاw ٔاقول ما من امرٔاة وال رجل ٕاال وفيه جزء غري مرشق، ، ؤاw ٔاقول ما من امرٔاة وال رجل ٕاال وفيه جزء غري مرشق، 

    اااا بـربد خريهـ بـربد خريهـ بـربد خريهـ بـربد خريهـاااافأطفأ حر رشهفأطفأ حر رشهفأطفأ حر رشهفأطفأ حر رشه: : : : هذا طبيعةهذا طبيعةهذا طبيعةهذا طبيعة» » » » ممممؤؤؤؤمنة ٕان كره مهنا خلق ريض مهنا آخرمنة ٕان كره مهنا خلق ريض مهنا آخرمنة ٕان كره مهنا خلق ريض مهنا آخرمنة ٕان كره مهنا خلق ريض مهنا آخر
مـا شـاء هللا علـيمـا شـاء هللا علـيمـا شـاء هللا علـيمـا شـاء هللا علـييكيكيكيك     برٔاس واجلروح قصاص، تقول لهـا ª ٔاخـيت ٔانـت  برٔاس واجلروح قصاص، تقول لهـا ª ٔاخـيت ٔانـت  برٔاس واجلروح قصاص، تقول لهـا ª ٔاخـيت ٔانـت  برٔاس واجلروح قصاص، تقول لهـا ª ٔاخـيت ٔانـت اااالتنجوا رٔاسلتنجوا رٔاسلتنجوا رٔاسلتنجوا رٔاس

ٔانت كـذا وكـذا، ولكـن ٔاw ٔارى ٔان هـذا يقـرص يف كـذا، وهـذا يعمـل كـذا، هـذا ٔانت كـذا وكـذا، ولكـن ٔاw ٔارى ٔان هـذا يقـرص يف كـذا، وهـذا يعمـل كـذا، هـذا ٔانت كـذا وكـذا، ولكـن ٔاw ٔارى ٔان هـذا يقـرص يف كـذا، وهـذا يعمـل كـذا، هـذا ٔانت كـذا وكـذا، ولكـن ٔاw ٔارى ٔان هـذا يقـرص يف كـذا، وهـذا يعمـل كـذا، هـذا 
اللطف، ٕااللطف، ٕااللطف، ٕااللطف، ٕامنمنمنمنا ٔانت كذا ٔانت كذا، خالص كرهت هذا النصح، إالنسان يتأمل من هذا ا ٔانت كذا ٔانت كذا، خالص كرهت هذا النصح، إالنسان يتأمل من هذا ا ٔانت كذا ٔانت كذا، خالص كرهت هذا النصح، إالنسان يتأمل من هذا ا ٔانت كذا ٔانت كذا، خالص كرهت هذا النصح، إالنسان يتأمل من هذا 
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النصح، و�� عليك 2لرفق يف النصيحة وحتاالنصح، و�� عليك 2لرفق يف النصيحة وحتاالنصح، و�� عليك 2لرفق يف النصيحة وحتاالنصح، و�� عليك 2لرفق يف النصيحة وحتاىشىشىشىش ¼سـتعالء هبا، بل انصح ؤانت  ¼سـتعالء هبا، بل انصح ؤانت  ¼سـتعالء هبا، بل انصح ؤانت  ¼سـتعالء هبا، بل انصح ؤانت 
        ....نصوح Aنصوح Aنصوح Aنصوح Aتشعر بأنك ٔاوىل 2لنصيحة من امل تشعر بأنك ٔاوىل 2لنصيحة من امل تشعر بأنك ٔاوىل 2لنصيحة من امل تشعر بأنك ٔاوىل 2لنصيحة من امل 

 تشجيع املنصوح والثناء عىل بوادر اسـتجابته للنـصيحة، ٔانـت نـصحته  تشجيع املنصوح والثناء عىل بوادر اسـتجابته للنـصيحة، ٔانـت نـصحته  تشجيع املنصوح والثناء عىل بوادر اسـتجابته للنـصيحة، ٔانـت نـصحته  تشجيع املنصوح والثناء عىل بوادر اسـتجابته للنـصيحة، ٔانـت نـصحته مثمثمثمث    ::::اخلامساخلامساخلامساخلامس
بدت بوارده بدت بوارده بدت بوارده بدت بوارده جشجشجشجشعه وقل A ما شاء هللا ٔاw ٔاعـمل ٔان فيـك خـري ؤانـك 2درت ؤانـك عه وقل A ما شاء هللا ٔاw ٔاعـمل ٔان فيـك خـري ؤانـك 2درت ؤانـك عه وقل A ما شاء هللا ٔاw ٔاعـمل ٔان فيـك خـري ؤانـك 2درت ؤانـك عه وقل A ما شاء هللا ٔاw ٔاعـمل ٔان فيـك خـري ؤانـك 2درت ؤانـك 

        . . . . كذا، تشجعه وتدفعه ٕاىل أالمامكذا، تشجعه وتدفعه ٕاىل أالمامكذا، تشجعه وتدفعه ٕاىل أالمامكذا، تشجعه وتدفعه ٕاىل أالمام

بيـت بيـت بيـت بيـت ب ب ب ب ٔاw ٔاw ٔاw ٔاw ززززعمي عمي عمي عمي ««««: : : :  يف احلديث احلسن يف احلديث احلسن يف احلديث احلسن يف احلديث احلسن� ¼بتعاد عن اجلدل لقول النيب  ¼بتعاد عن اجلدل لقول النيب  ¼بتعاد عن اجلدل لقول النيب  ¼بتعاد عن اجلدل لقول النيب ::::السادسالسادسالسادسالسادس
ََربَضضضض اجلنة ملن ترك اِملراء وٕان اكن حمقا اجلنة ملن ترك اِملراء وٕان اكن حمقا اجلنة ملن ترك اِملراء وٕان اكن حمقا اجلنة ملن ترك اِملراء وٕان اكن حمقايف يف يف يف  ََرب ََرب ، و�� ما ٔاحوجنا ٕاىل هـذا احلـديث ، و�� ما ٔاحوجنا ٕاىل هـذا احلـديث ، و�� ما ٔاحوجنا ٕاىل هـذا احلـديث ، و�� ما ٔاحوجنا ٕاىل هـذا احلـديث »»»»َرب

يف هذا الزمان، وخاصة اجلدل السـيايس، يف هذا الزمان، وخاصة اجلدل السـيايس، يف هذا الزمان، وخاصة اجلدل السـيايس، يف هذا الزمان، وخاصة اجلدل السـيايس، جنجنجنجنلس يف الس يف الس يف الس يف ا////لس ولكنا عندw جـزء مـن لس ولكنا عندw جـزء مـن لس ولكنا عندw جـزء مـن لس ولكنا عندw جـزء مـن 
 wٔننـا خـرباء وعنـد wٔننـا خـرباء وعنـد wٔننـا خـرباء وعنـد wاملوضوع ونتلكم فيه املوضوع ونتلكم فيه املوضوع ونتلكم فيه املوضوع ونتلكم فيه 5ٔ555ننا اخلرباء حصيح، ونـتلكم يف ٔننا اخلرباء حصيح، ونـتلكم يف ٔننا اخلرباء حصيح، ونـتلكم يف ٔننا اخلرباء حصيح، ونـتلكم يف لكلكلكلك    يشيشيشيشء، ء، ء، ء، 5ٔ555ننـا خـرباء وعنـد

ي لي لي لي لالالالٔالمر منظرا آخر، ســيدw اخلـٔمر منظرا آخر، ســيدw اخلـٔمر منظرا آخر، ســيدw اخلـٔمر منظرا آخر، ســيدw اخلـرضرضرضرض لـسـيدw  لـسـيدw  لـسـيدw  لـسـيدw ن اجلهل دامئًا 2ٔالمر يعطن اجلهل دامئًا 2ٔالمر يعطن اجلهل دامئًا 2ٔالمر يعطن اجلهل دامئًا 2ٔالمر يعطأ أ أ أ خلفية، مع خلفية، مع خلفية، مع خلفية، مع 
bكَ     ﴿﴿﴿﴿: : : :  قال A قال A قال A قال �Aموموموموىسىسىسىس     ن

ß
bكَ ا ن
ß
bكَ ا ن
ß
bكَ ا ن
ß
َتِطيعَ     لَنلَنلَنلَن    ا َتِطيعَ تَسـْ َتِطيعَ تَسـْ َتِطيعَ تَسـْ ا    َمِعيَ َمِعيَ َمِعيَ َمِعيَ     تَسـْ اَصْربً اَصْربً اَصْربً ـطْ    لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ     َماَماَماَما    عََىل عََىل عََىل عََىل     تَْصِربُ تَْصِربُ تَْصِربُ تَْصِربُ     َوَكْيَف َوَكْيَف َوَكْيَف َوَكْيَف     ****    َصْربً ـطُْحتِ ـطُْحتِ ـطُْحتِ     ُحتِ

ا    ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ  اُخْربً اُخْربً اُخْربً ، ليس عندك خـرب، لـن تـسـتطيع ٔان تـصرب، يبقـى ، ليس عندك خـرب، لـن تـسـتطيع ٔان تـصرب، يبقـى ، ليس عندك خـرب، لـن تـسـتطيع ٔان تـصرب، يبقـى ، ليس عندك خـرب، لـن تـسـتطيع ٔان تـصرب، يبقـى ]]]]٦٨٦٨٦٨٦٨، ، ، ، ٦٧٦٧٦٧٦٧: : : : الكهفالكهفالكهفالكهف[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُخْربً
        ....ٔانت ليس عندك خرب، لن تعرفٔانت ليس عندك خرب، لن تعرفٔانت ليس عندك خرب، لن تعرفٔانت ليس عندك خرب، لن تعرف

،A آداب للمنصوح،A آداب للمنصوح،A آداب للمنصوح،A ام اكن ذ� الناحص ٔاصـغر منـه وهو قبوهو قبوهو قبوهو قب: : : : آداب للمنصوحz ام اكن ذ� الناحص ٔاصـغر منـه ول النصح من الناحصz ام اكن ذ� الناحص ٔاصـغر منـه ول النصح من الناحصz ام اكن ذ� الناحص ٔاصـغر منـه ول النصح من الناحصz ول النصح من الناحص

    ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :   تقبل النصيحة من هدهد، قال A تقبل النصيحة من هدهد، قال A تقبل النصيحة من هدهد، قال A تقبل النصيحة من هدهد، قال �Aمممماكاكاكاكwً علًما قدرة ٔاي wً علًما قدرة ٔاي wً علًما قدرة ٔاي wً علًما قدرة ٔاي يشيشيشيشء، فٕان سلÐن ء، فٕان سلÐن ء، فٕان سلÐن ء، فٕان سلÐن 
طْ    لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ     ِبَماِبَماِبَماِبَما    ̂اَحطُت ̂اَحطُت ̂اَحطُت ̂اَحطُت  طُْحتِ طُْحتِ طُْحتِ َبإٍ     ِمنِمنِمنِمن    َوِجْئُتكَ َوِجْئُتكَ َوِجْئُتكَ َوِجْئُتكَ     ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ     ُحتِ َبإٍ سـَ َبإٍ سـَ َبإٍ سـَ ، ملا تـيقن الهدهـد ، ملا تـيقن الهدهـد ، ملا تـيقن الهدهـد ، ملا تـيقن الهدهـد ]]]]٢٢٢٢٢٢٢٢: : : : الالالالمنمنمنمنلللل[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ يَِقنيٍ يَِقنيٍ يَِقنيٍ يَِقنيٍ     ِبنََبإٍ ِبنََبإٍ ِبنََبإٍ ِبنََبإٍ     سـَ

        .... منه منه منه منهمممممممما معه قال لسلÐن ذ�، ومع ذ� قبلا معه قال لسلÐن ذ�، ومع ذ� قبلا معه قال لسلÐن ذ�، ومع ذ� قبلا معه قال لسلÐن ذ�، ومع ذ� قبل

وهو يوهو يوهو يوهو يؤؤؤؤصل لنا مقدار النصيحة يف حياتنا، حنن ال صل لنا مقدار النصيحة يف حياتنا، حنن ال صل لنا مقدار النصيحة يف حياتنا، حنن ال صل لنا مقدار النصيحة يف حياتنا، حنن ال خنخنخنخنلـوا مـن هـذا احلـديث يف لـوا مـن هـذا احلـديث يف لـوا مـن هـذا احلـديث يف لـوا مـن هـذا احلـديث يف لكلكلكلك    
        . . . . جزء من ٔاجزاء حياتنا، سواء تعلام ٔاو تعلÐ ٔاو جزء من ٔاجزاء حياتنا، سواء تعلام ٔاو تعلÐ ٔاو جزء من ٔاجزاء حياتنا، سواء تعلام ٔاو تعلÐ ٔاو جزء من ٔاجزاء حياتنا، سواء تعلام ٔاو تعلÐ ٔاو معمعمعمعًال ٔاو صربا عىل ذ�ًال ٔاو صربا عىل ذ�ًال ٔاو صربا عىل ذ�ًال ٔاو صربا عىل ذ�

        ::::احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    منمنمنمن    املسـتنبطةاملسـتنبطةاملسـتنبطةاملسـتنبطة    الفوائدالفوائدالفوائدالفوائد    
        ....اWيناWيناWيناWين    منمنمنمن    لكهالكهالكهالكها    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    ؤانؤانؤانؤان    نصيحة،نصيحة،نصيحة،نصيحة،    لكهلكهلكهلكه    اWيناWيناWيناWين    ٔانٔانٔانٔان    ----١١١١
22قققق    ----٢٢٢٢ 22         ....كورةكورةكورةكورةاملذاملذاملذاملذ    2222مخلمخلمخلمخلسةسةسةسة    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    تعلتعلتعلتعل
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    ذكرذكرذكرذكر    مممممممماااا    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    بهبهبهبه    تتعلّقتتعلّقتتعلّقتتعلّق    ملاملاملاملا    هللاهللاهللاهللا    رشعهرشعهرشعهرشعه    وماوماوماوما    هللاهللاهللاهللا    ٔاوجبٔاوجبٔاوجبٔاوجب    مبامبامبامبا    القيامالقيامالقيامالقيام    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة    ----٣٣٣٣

        ::::    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    يفيفيفيف
    وٕاخالصوٕاخالصوٕاخالصوٕاخالص    وصفاته،وصفاته،وصفاته،وصفاته،    ؤاسامئهؤاسامئهؤاسامئهؤاسامئه    وٕالهيتهوٕالهيتهوٕالهيتهوٕالهيته    ربوبيتهربوبيتهربوبيتهربوبيته    يفيفيفيف    وتوحيدهوتوحيدهوتوحيدهوتوحيده    بهبهبهبه    إالميانإالميانإالميانإالميان    ::::""""    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    مفمفمفمفنننن    ----

        ....AAAA    اWيناWيناWيناWين
        ....حدودهحدودهحدودهحدوده    عندعندعندعند    والوقوفوالوقوفوالوقوفوالوقوف    وتعظميهوتعظميهوتعظميهوتعظميه    بهبهبهبه    إالميانإالميانإالميانإالميان    ::::للقرآنللقرآنللقرآنللقرآن    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    ومنومنومنومن    ----
    عليهعليهعليهعليه    ----    واتباعهواتباعهواتباعهواتباعه    وحمبتهوحمبتهوحمبتهوحمبته    بهبهبهبه    إالميانإالميانإالميانإالميان    ::::----    وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل    ----    للرسولللرسولللرسولللرسول    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    ومنومنومنومن    ----

        ....- - - -     والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة
    العلامءالعلامءالعلامءالعلامء    قدرقدرقدرقدر    ومعرفةومعرفةومعرفةومعرفة    2ملعروف2ملعروف2ملعروف2ملعروف    هلمهلمهلمهلم    والطاعةوالطاعةوالطاعةوالطاعة    السمعالسمعالسمعالسمع    ::::املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    ٔالمئةٔالمئةٔالمئةٔالمئة    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    ومنومنومنومن    ----

        ....اWيناWيناWيناWين    أمورأمورأمورأمور    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة    يفيفيفيف    ٕالهيمٕالهيمٕالهيمٕالهيم    والرجوعوالرجوعوالرجوعوالرجوع
    ضاهلمضاهلمضاهلمضاهلم    وٕارشادوٕارشادوٕارشادوٕارشاد    لهملهملهملهمجاه جاه جاه جاه     وتعلميوتعلميوتعلميوتعلمي    هلمهلمهلمهلم    اخلرياخلرياخلرياخلري    حمبةحمبةحمبةحمبة    ::::املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    لعموملعموملعموملعموم    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    ومنومنومنومن    ----

        ....عهنمعهنمعهنمعهنم    أالذىأالذىأالذىأالذى    وكفوكفوكفوكف    ٕالهيمٕالهيمٕالهيمٕالهيم    وإالحسانوإالحسانوإالحسانوإالحسان
        ....فأالمهفأالمهفأالمهفأالمه    2ٔالمه2ٔالمه2ٔالمه2ٔالمه    البداءةالبداءةالبداءةالبداءة    ----٤٤٤٤
        ....مراتهبممراتهبممراتهبممراتهبم    لبيانلبيانلبيانلبيان    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    AAAA    منمنمنمن    ببببببببيانيانيانيان    التفصيلالتفصيلالتفصيلالتفصيل    ----٥٥٥٥

    حقحقحقحق    يفيفيفيف    داخêداخêداخêداخê    اكنتاكنتاكنتاكنت    وٕانوٕانوٕانوٕان    العبادالعبادالعبادالعباد    وحقوقوحقوقوحقوقوحقوق    �    الرسولالرسولالرسولالرسول    وحقوحقوحقوحق    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    حقحقحقحق    عىلعىلعىلعىل    النصالنصالنصالنص    ----٦٦٦٦

    ويفويفويفويف    �    AAAAرسورسورسورسو    بطاعةبطاعةبطاعةبطاعة    وطاعُتهوطاعُتهوطاعُتهوطاعُته    ورسوA،ورسوA،ورسوA،ورسوA،    بكتابهبكتابهبكتابهبكتابه    إالميانإالميانإالميانإالميان    ::::    """"    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة    منمنمنمن    فٕانفٕانفٕانفٕان    هللا،هللا،هللا،هللا،

        ....عبادهعبادهعبادهعباده    حقوقحقوقحقوقحقوق
        ....ومعامêومعامêومعامêومعامê    عبادةعبادةعبادةعبادة    اWيناWيناWيناWين    ٔانٔانٔانٔان    ----٧٧٧٧
        ....مزنلتهمزنلتهمزنلتهمزنلته    الناسالناسالناسالناس    منمنمنمن    ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    لكلكلكلكِّ ِّ ِّ ِّ     ٕانزالٕانزالٕانزالٕانزال    ----٨٨٨٨

مممم    تأكيدتأكيدتأكيدتأكيد    ----٩٩٩٩


    اWيناWيناWيناWين    ((((    ::::    ٔامحدٔامحدٔامحدٔامحد    إالمامإالمامإالمامإالمام    روايةروايةروايةرواية    يفيفيفيف    جاءجاءجاءجاء    كامكامكامكام    وإالفهام،وإالفهام،وإالفهام،وإالفهام،    لالهلالهلالهلاله>>>>مممم    2لتكرار2لتكرار2لتكرار2لتكرار    الالالال

        """"    ثالثالثالثالWWWWً ً ً ً """"    ))))    النصيحةالنصيحةالنصيحةالنصيحة

        ....ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك  ولمك  ولمك  ولمك 

ى اWرس السابع ى اWرس السابع ى اWرس السابع ى اWرس السابع          ....انهتانهتانهتانهتــــ



  العلمي اإلسالم شيخ ملعهد النووية األربعني من الثامن   الدرس تفريغ

 

١٨ العلمي اإلسالم شيخ معهد

        
 


